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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIA 

Nr. 01 din 03.01.2018 
 

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

13356/1/15.12.2017; 

 În conformitate  cu  prevederile  Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 61 alin. (3) și art. 68  alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  
 

DISPUNE: 
 

 Art. 1 - Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul Intern al aparatului de 

specialitate al Primarului General și al aparatului permanent de lucru al Consiliului General al 

Municipiului București, conform anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta; 
 

 Art. 2 - Salariații cu funcții de conducere vor aduce Ia cunoștința salariaților din subordine 

prevederile prezentului regulament, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul Intern aprobat prin 

prezenta dispoziție. 

 

 Art. 3 - Cu  data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se  abrogă prevederile Dispoziției 

Primarului General nr. 417/2015. 
 

 Art. 4 - Toate direcțiile și compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General 

precum şi aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții, iar Direcția Administrație Publică va asigura difuzarea 

acesteia. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

 

 AVIZAT 

  

 SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

  

 Georgiana ZAMFIR 

 

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

 

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 32 din 04.01.2018 

 

 Având în vedere Referatul Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 13295/1/14.12.2017; 

 

 Ținând seama de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

 În aplicarea art. 40 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată. 

 

 În temeiul art. 61 alin. (2), (3) și (5,) art. 63 alin. (4) lit. a) și (5) lit. e), precum și al art. 68 alin. 

(1) din  Legea  administrației publice locale  nr. 215/2001,  republicată, cu  modificările și completările 

ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL 

 

DISPUNE 

 

 Art. 1  Începând cu  data prezentei se aprobă criteriile de performanță pentru evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale conducătorilor serviciilor/instituțiilor publice de interes 

local al municipiului București (director general/director corespunzătoare funcțiilor de conducere 

contractuale), conform anexei nr.1 Ia prezenta dispoziție. 

 Art. 2 Cu aceiași dată, se aprobă modelul Fișelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale  conducătorilor  serviciilor/instituțiilor publice  de  interes  local  al  municipiului 

București, conform anexei nr. 2 Ia prezenta dispoziție. 

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

 Art. 4 Conducătorii serviciilor/instituţiilor publice de interes local al municipiului București, în 

calitate de angajatori, vor stabili criteriile și procedurile de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale salariaților, personal contractual, care vor fi aprobate prin Regulamentul intern al 

acestor instituții, în condițiile legii. 

 Art. 5  Dispoziția Primarului General nr. 582/10.05.2011 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 6  Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Administrație Publică, Direcția 

Cultură, Sport, Turism și serviciile/instituțiile publice de interes local al municipiului București vor duce 

Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

 

 Avizat 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 

 

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

  

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 76 din 15.01.2018 

 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 12/03.01.2018 al Direcţiei de Mediu din 

cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia adoptării măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii 

calităţii aerului pentru asigurarea sănătăţii populaţiei; 

  

 În baza HCGMB nr. 258/30.06.2017 privind aprobarea proiectului “Biciclişti în Bucureşti”; 

  

 În baza HCGMB nr. 371/11.09.2017 privind suplimentarea numărului de vouchere în cadrul 

proiectului "Biciclişti în Bucureşti” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017; 

  

 În temeiul art. 63, alin. (1), lit. d şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. I. Art. 1 al Dispoziţiei Primarului General nr. 944/21.07.2017, modificată prin Dispoziţia 

Primarului General nr. 1641/24.11.2017, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

            Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de vouchere, în cadrul proiectului 

“Biciclişti în Bucureşti”, destinate achiziţionării de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice şi 

dispozitive de tip Segway/Ninebot, anexă* la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din 

aceasta. 

 

 Art. II. Art. 3 al Dispoziţiei Primarului General nr. 944/21.07.2017 devine Art. 2 prin 

renumerotare. 

  

 Art. III. Se abrogă Dispoziţia Primarului General nr. 1641/24.11.2017. 

 

 Art. IV. Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Operaţiuni prin 

Direcţia Sisteme Informatice, Direcţia Relaţii Publice şi Informare şi Direcţiile din cadrul aparatului de 

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

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

 

AVIZAT  AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

Georgiana ZAMFIR 
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AVIZAT 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Ștefan Cristinel MITROI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVIZAT 

 
DIRECȚIA DE MEDIU 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

 
Simona-Mariana POPA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Întocmit 

Red 1 ex. M. Văduva 

 
 

 

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

   

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 77 din 15.01.2018 

 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 11/03.01.2018 al Direcţiei de Mediu din 

cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia adoptării măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii 

calităţii aerului pentru asigurarea sănătăţii populaţiei; 

  

 În baza HCGMB nr. 258/30.06.2017 privind aprobarea proiectului “Biciclişti în Bucureşti"; 

 

 În baza HCGMB nr. 371/11.09.2017 privind suplimentarea numărului de vouchere în cadrul 

proiectului “Biciclişti în Bucureşti" aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017; 

 

 În temeiul art. 63, alin. (1), lit. d 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. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor suplimentare în cadrul 

proiectului “Biciclişti în Bucureşti", destinate achiziţionării de biciclete, biciclete electrice, trotinete 

electrice şi dispozitive de tip Segway/Ninebot, anexă* la prezenta dispoziţie, care face parte 

integrantă din aceasta.  

 

 Art. 2. Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Operaţiuni prin 

Direcţia Sisteme Informatice, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi 

direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL  

Georgiana ZAMFIR 
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AVIZAT 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Ștefan Cristinel MITROI 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT 
 

DIRECȚIA DE MEDIU 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

Simona-Mariana POPA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 

Red 1 ex. M. Văduva 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi aprobarea organigramei, 

numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

acestui serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti cu activitatea de pregătire, 

programare şi contractare a serviciilor de relocare de la imobilele la care urmează să se 

execute lucrări de intervenţie - consolidare până la locuinţele de necesitate atribuite şi lucrări 

de intervenţie în prima urgenţă pentru punerea în siguranţă a clădirilor de locuit 

 

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

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

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 98/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 1/16.01.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 1/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi ale Ordonanţei nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 şi Norma internă a Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

479/28.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi ale 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 completează Hotărârea C.G.M.B. nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi aprobarea organigramei, numărului total 

de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public 

de interes local al Municipiului Bucureşti cu activitatea de pregătire, programare și contractare a 

serviciilor de relocare de la imobilele la care urmează să se execute lucrări de intervenţie - 

consolidare până la locuinţele de necesitate atribuite şi lucrări de intervenţie în prima urgenţă pentru 

punerea în siguranţă a clădirilor de locuit. 

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

Bucureşti şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Nod intermodal cap linie de tramvai și metrou Park & Ride – parcare supraterană și  

terminal R.A.T.B. intersecția Șos. Pantelimon cu Şos. Vergului Dudești, Sectorul 2,  

București 

 

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. 1/16.01.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 2/16.01.2018 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 Bucureşti - Certificat de urbanism nr. 444/9976/14.09.2017; 

-    Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 15/03.08.2017; 

-   Ministerul Transporturilor - Direcţia Investiţii, Reglementări Tehnice şi Autorizaţii de Construire: 

acordul nr. 30807/18.08.2017; 

-   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti - 

Ilfov: aviz nr. 2886/16-SU-BIF-A/16.08.2016; 

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1556110/22.09.2017; 

-    Comisia tehnică de circulație : acord de principiu nr. 10362/24.07.2017; 

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 și 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; 

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 - Nod intermodal cap linie de tramvai şi metrou Park & 

Ride - parcare supraterană şi terminal R.A.T.B. la intersecţia Şos. Pantelimon cu Şos. Vergului 

Dudeşti, Sectorul 2, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 22/24.10.2017, prevăzut 

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

şi Regulamentul Local de Urbanism, prezentat în anexa nr. 3*, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

construire până la obţinerea 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe 

 raza Municipiului București și a Județului Ilfov 

 

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

de specialitate nr. 628/11.01.2018 al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 01/16.01.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 03/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 1 alin. (6) lit. g), art. 4 lit. c), art. 17 alin. (1) lit. b), lit. c) ali. (2) şi art. 18 alin. (1) din 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (1) pct. 38 şi pct. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transport public Bucureşti - Ilfov; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 90/29.03.2017 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 

23/26.04.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 

Bucureşti - Ilfov; 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza 

Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov, traseele, numărul de autovehicule, numărul maxim de curse 

şi numărul de staţii de îmbarcare/debarcare, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Programul de transport prevăzut la art. 1 va fi pus în aplicare de către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti - Ilfov, după aprobarea acestuia de către 

celelalte autorități deliberative ale autorităților administrativ - teritoriale componente ale asociației. 

Art. 3 Odată cu aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe 

raza Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov, realizat cu autobuze, consiliile locale, consiliile 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili modalităţile de atribuire în 

gestiune, pentru executarea serviciului de transport public local, pe întreaga reţea de trasee, pe 

grupe de trasee şi pe trasee. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celorlalte unităţi administrativ - teritoriale componente 

ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti - Ilfov. 

Art. 5 La data atribuirii în gestiune a serviciului de transport public local Hotărârile C.G.M.B. nr. 

267/2010, nr. 144/2013, nr. 111/2017, nr. 303/2017, nr. 383/2017 şi nr. 499/2017 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Bucureşti" domnului dr. Aurel Vainer 

 

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

de specialitate nr. 73/05.01.2018 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 1/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 4/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti"; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Aurel Vainer în semn de recunoaștere pentru apărarea, promovarea și susținerea valorilor tradiționale 

spirituale iudeo-creștine și pentru combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și negării 

Holocaustului. 

 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 4 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea finanţării Programului unitar de igienizare de la bugetul  

Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice nr. 255/10.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 2/16.01.2018, raportul Comisiei pentru 

igienizare şi salubritate nr. 1/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 5/16.01.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,    

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr. 101/206; 

-    Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Art. 103 alin. (1) şi alin. (7) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) şi alin. (7) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 

82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, se 

aprobă finanţarea de la bugetul Municipiului Bucureşti a Programului unitar de igienizare pentru anul 

2018, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 5 

 

*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 împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București  

de a hotărî în vederea aderării  Sectorului 2 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” 

 

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

de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu nr. 185/11.01.2018; 

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

publice nr. 1/15.01.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 1/15.01.2018 și 

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 6/16.01.2018  din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 2 București nr. 4530 din 22.12.2017, transmisă și 

înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1587650 din 03.01.2018, la Cabinet Secretar 

General cu nr. 19/6 din 04.01.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 113 din 

05.01.2018; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 216/20.12.2017; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în vederea 

aderării Sectorului 2 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”. 

Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 2 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 6 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bucureşti şi Arhivele 

Naţionale ale României 
 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice nr. 

24/11.01.2018; 

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

publice nr. 2/15.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 9/16.01.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată 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 între Municipiul Bucureşti şi Arhivele Naţionale ale 

României, prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor cultural - educative, de cercetare ştiinţifică, de informare publică şi reciprocă, de 

organizare de evenimente culturale. 

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

numele Municipiului Bucureşti Protocolul de cooperare prevăzut la articolul 1. 

Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate a 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 7 
 

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

General al Municipiului București    

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea articolului 7 din anexa la Hotărârea  

C.G.M.B. nr. 250/2017 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate  nr. 357/1/11.01.2018 al Direcţiei Managementul 

Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 03/16.01.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 02/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

10/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 3 pct. 1 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/08.06.2017 privind numirea unui Consiliu de Administrație 

provizoriu al regiei Autonome de Transport București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se aprobă modificarea și completarea art. 7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

250/2017 după cum urmează: articolul 7 devine art. 7 alin. (1) și se introduce un nou alineat cu 

următorul conținut: 

 „(2) remunerațiile brute ale administratorilor se recalculează în conformitate cu noile contribuții 

sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.” 

Art. II Se împuternicește domnul consilier C.G.M.B. Culea Marian Orlando să semneze, în 

numele Consiliului General al Municipiului București, Actele adiționale la Contractele de mandat, 

încheiate cu administratorii provizorii în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport 

București, conform modelului, care constituie anexă * la prezenta hotărâre. 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/2017 privind numirea unui Consiliu de 

Administrație provizoriu al regiei Autonome de Transport București rămân neschimbate. 
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Art. IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 17.01.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind 

validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București 
 

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

de specialitate al Direcţiei Juridic nr. 768/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 11/16.01.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 722/10.01.2018 

înregistrată la cabinet Secretar General cu nr. 91/6/10.01.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și 

Juridică cu nr. 188/11.01.2018; 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționare Poliției Române, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

- H. G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

 În temeiul art. 36 alin. (1) 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 desemnează domnul colonel Șchiopu Orlando – Cătălin, împuternicit inspector șef al 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București – Ilfov, ca membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică.  

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

București şi domnul colonel  Șchiopu Orlando – Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 9 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 

 specialitate al Primarului General, precum şi modificarea unor hotărâri  

ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 420/1/15.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 9/17.01.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 29/17.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3152/2018; 

Potrivit prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1* şi nr. 2* care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul General 

va propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare al aparatului propriu de specialitate. 

Art. 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului General - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 54/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

(2) Se modifică numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General, de la 

1161 posturi la 1269 posturi. 

 Art. 4 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti de la 571 posturi la 496 posturi, prin desfiinţarea următoarelor posturi vacante de execuţie: 

a) poziţiile nr. 51, 85, 107, 118, 130, 139, 151,153, 163, 210, 216, 221, 224, 227, 232, 237, 

243, 249, 258, 267, 317, 321, 324, 338, 343, 387, 388, 390, 394, 406, 409, 412, 413, 414, 422, 453, 
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490, 496, 502, 504, 510, 516, 517, 519, 558, 601, 603 din statul de funcţii - muncitor calificat (M;G) 

treaptă profesională I 

b) poziţiile nr. 166, 169, 171 din statul de funcţii - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III 

c) poziţiile nr. 177, 178, 185, 334 din statul de funcţii - muncitor necalificat (M;G) treaptă 

profesională I 

d) poziţiile nr. 16, 190, 426, 528, 576, 590, 617 din statul de funcţii - inspector de specialitate (S) 

grad profesional IA 

e) poziţiile nr. 10, 18, 193, 337, 428, 622 din statul de funcţii - referent (M) treaptă profesională IA 

f) poziţiile nr. 359, 361,371, 375 din statul de funcţii - şofer (M;G) treaptă profesională 

g)  poziţiile nr. 530, 531 din statul de funcţii - subinginer (SSD) grad profesional IA 

h)  poziţiile nr. 472, 473 din statul de funcţii - maistru (M;G) treaptă profesională I 

(2) Se reduce numărul total de posturi al Administraţiei Străzilor Bucureşti de la 453 posturi 

la 428 posturi, prin desfiinţarea următoarelor posturi vacante de execuţie: 

a) poziţiile nr. 153, 230 din statul de funcţii - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională I 

b) poziţia nr. 246 din statul de funcţii - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III 

c) poziţiile nr. 351, 376, 383, 392 din statul de funcţii - muncitor necalificat (M;G) treaptă 

profesională I 

d) poziţiile nr. 14, 25, 26, 92, 116, 274 din statul de funcţii - inspector de specialitate (S) grad 

profesional IA 

e) poziţiile nr. 29, 63, 223 din statul de funcţii - inspector de specialitate (S) grad profesional II 

f) poziția nr. 127 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional I 

g) poziţia nr. 37 din statul de funcţii - referent (M) treaptă profesională IA 

h) poziţiile nr. 187,189 din statul de funcţii - şofer (M;G) treaptă profesională I 

i) poziţiile nr. 191, 237 din statul de funcţii - subinginer (SSD) grad profesional IA 

j) poziţiile nr. 210, 214 din  statul de funcţii - şofer (M;G) treaptă profesională II 

k) poziţia nr. 21 din statul de funcţii - consilier juridic (S) grad profesional I 

(3) Se reduce numărul total de posturi al Administraţiei Fondului Imobiliar de la 191 posturi la 

183 posturi, prin desfiinţarea următoarelor posturi vacante de execuţie: 

a) poziţiile nr. 137, 138 din statul de funcţii - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III 

b) poziţiile nr. 39, 54, 56 din statui de funcţii - inspector de specialitate (S) grad profesional I 

c) poziţiile nr. 95,110,152 din statul de funcţii - referent (M) treaptă profesională IA  

     (4) Art. 2 alin. (4) şi anexa nr. 6a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, modificată şi completată 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 27/2016, Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/2017 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 

601/2017 se modifică în consecinţă conform art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre, art. 2 şi anexele 1 şi 

2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/2016 se modifică în consecinţă conform art. 4 alin. (2) din prezenta 

hotărâre, art. 1 şi anexele 1 şi 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/2016 se modifică în consecinţă conform 

art. 4 alin. (3) din prezenta hotărâre. 
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 Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

305/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului General a! Municipiului 

Bucureşti nr. 54/2016, cu modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate. 

 Art. 6 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabileşte un termen de 60 de zile, în 

vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107^1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administraţia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, Administraţia Străzilor Bucureşti şi Administraţia 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acceptarea ofertei de donaţie fără sarcini a statuii Leului - simbolul 

oraşului Ierusalim 

 

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

de specialitate nr. 289/11.01.2018 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 3/16.01.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 

6/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 27/16.01.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de; 

- Solicitarea Fundaţiei Ronald S. Lauder (Complexul educaţional Lauder Reut) nr. 8/10.01.2018 

şi oferta de donaţie autentificată cu nr. 112/15.01.2018; 

- Acceptare acord donaţie nr. 28/21.12.2017 de către Fundaţia Ronald S. Lauder; 

- Raportul şedinţei nr. 17/30.10.2017 a Comitetului de artă din spaţiu public - Secretariatul 

Consiliului Orăşenesc Ierusalim - cu încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 

14/05.01.2018; 

- Adresa nr. 259/11.01.2018 a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic;  

 În conformitate cu prevederile; 

- art. 863 lit. c) şi art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 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 acceptă oferta de donaţie fără sarcini având ca obiect statuia Leului - simbolul 

oraşului Ierusalim, oferită de către Consiliul Local al Ierusalimului prin Fundaţia Ronald S. Lauder, 

conform ofertei de donaţie, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) După încheierea actului de donaţie în formă autentică, bunul va fi inclus în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului 

Turistic, serviciu public de interes local, instituţie de profil. 

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea şi punerea în 

valoare a statuii donată conform art. 1  din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Actul de donaţie va fi încheiat prin grija  Direcţiei Juridic. 
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Art. 4 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul autentic 

de donaţie. 

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

Bucureşti şi Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 repartizării la nivelul Municipiului București a numărului maxim de posturi finanțate 

pentru personalul neclerical din unitățile de cult pe anul 2018 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 241/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 2/16.01.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanţe nr. 6/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 14/16.01.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

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

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

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) 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 repartizarea la nivelul Municipiului București a numărului maxim de posturi 

finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult pe anul 2018, conform anexei*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului de Stat pentru Culte. 

Art. 3 Direcția Financiar, Contabilitate, Direcția Buget și Direcția Cultură, Sport, Turism vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

București din data de 17.01.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 12 

 

*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 de principiu a setului de acţiuni consecutive ce vor fi incluse de 

 către Administratorul Special în planul de reorganizare ai RADET Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice nr. 257/10.01.2018. 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 2/15.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 15/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea primită prin adresa nr. 14378/08.01.2018 din partea RomInsolv 

SPRL, Administratorul Judiciar al RADET Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1), lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

nr. 215/2001 privind 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 setul de acţiuni consecutive ce vor fi incluse de către 

Administratorul Special, în planul de reorganizare al RADET Bucureşti: 

1.1 Transformarea regiei în societate pe acţiuni sub denumirea de RADET S.A., cu acţionar 

unic municipiul Bucureşti; 

1.2 Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii şi serviciului de alimentare cu 

energie termică, activităţile de transport, distribuţie şi furnizare; 

1.3 Fuziunea prin absorbţie a ELCEN S.A. (societate absorbită), de către RADET S.A. 

(societate absorbantă); 

1.4 Acoperirea de către RADET S.A., într-o proporţie cât mai mare, a datoriilor debitorului 

înscrise în tabelul definitiv al acestuia; 

1.5 Închiderea procedurii de reorganizare judiciară în maximum şase luni de la fuziune prin 

încheierea de acorduri cu toţi creditorii. 

Art. 2 Se mandatează Administratorul Special al RADET Bucureşti să semneze planul de 

reorganizare propus. 

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

București, Autoritatea Municipală de reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), Administratorul 

Special şi Administratorul Judiciar al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 13 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul anilor 

precedenți conform O.M.F.P. nr. 3244/2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economică nr. 423/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 7/16.01.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 16/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

completările următoare și OMFP nr. 3244/2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 în 

sumă de 631.174.482,70 lei din excedentul anilor precedenți conform O.M.F.P. nr. 3244/2017. 

 

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

București din data de 17.01.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 14 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea temporară a dreptului de folosință cu titlu gratuit a 5  

autobuze marca Mercedes Citaro către S.C. Transport Public S.A. - Tulcea 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 984/17.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 05/16.01.2018 și Comisia 

juridică și de disciplină nr. 30/17.01.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 14 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. c) , alin. (5), lit. a), art. 123 alin. (1) și art. 45 alin. (3) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit a 5 autobuze marca 

Mercedes Citaro, aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport București, pe o perioadă de 

6 luni, cu posibilitatea de prelungire, către S.C. Transport Public S.A. – Tulcea. 

Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de comodat, pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea 

de prelungire, între Regia Autonomă de Transport București și S.C. Transport Public S.A. – Tulcea,  

având ca obiect transmiterea dreptului de folosință gratuită a 5 autobuze marca Mercedes Citaro. 

Art. 3 Regia Autonomă de Transport București va urmări derularea contractului. 

Art. 4 Se împuternicește Directorul general al Regiei Autonome de Transport București pentru 

încheierea contractului de comodat.  

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

București și Regia Autonomă de Transport 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 15 
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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 

strada Donizetti nr. 8-10, sector 2, în vederea realizării unei parcări 
 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţiei Patrimoniu nr. 

17/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei de patrimoniu nr. 2/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 18/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Regiei Autonome de Transport Bucureşti nr. 110236/11.01.2018  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, imobilul situat în strada Donizetti nr 8-10, 

sector 2, în vederea realizării unei parcări. 

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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 16 

 

 

*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 preluarea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în  

administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului  

situat în str. Gutenberg nr. 1, sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte, Direcţiei Investiţii şi Direcţiei 

Patrimoniu nr. 457/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei de patrimoniu nr. 3/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 19/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

(1) din Legea nr. 215/2001 privind 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 preluarea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea 

directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în str. Gutenberg nr. 1, sector 

5, în suprafaţă de 840 mp în vederea realizării unui obiectiv de investiţii, respectiv a unei clădiri cu 

destinaţie de birouri - sedii administrative. 

Art. 2 Se aprobă excluderea de pe listele de vânzare, aprobate conform Legii nr. 550/2002, a 

spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nominalizate la: 

- poziţia nr. 123 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002 - spaţiul situat în str. 

Gutenberg nr. 1 sector 5; 

- poziţia nr. 110 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/22.04.2003 - spaţiul situat în str. 

Gutenberg nr. 1, sector 5. 

Art. 3 Administraţia Fondului Imobiliar şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Munipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Hotărârile C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002 şi nr. 109/22.04.2003 se vor modifica în mod 

corespunzător. 

 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 17 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în  

administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului  

situat în str. Gutenberg nr. 3, sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte, Direcţiei Investiţii şi Direcţiei 

Patrimoniu nr. 458/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei de patrimoniu nr. 4/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 20/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

(1) din Legea nr. 215/2001 privind 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 preluarea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea 

directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului Qf situat în str. Gutenberg nr. 3, 

sector 5, în suprafaţă de 1.420,00 mp în vederea reabilitării si modernizării. 

Art. 2 Se aprobă scoaterea de pe listele de vânzare, aprobate conform Legii nr. 550/2002, a 

spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nominalizate la: 

                 -     poziţia nr. 42 şi nr. 127 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002 

                       - spaţiul situat în str. Gutenberg nr. 3 sector 5; 

                -     poziţia nr. 41 şi nr. 114 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/22.04.2003 

                      - spaţiul situat în str. Gutenberg nr. 3, sector 5. 

Art. 3 Se aprobă scoaterea de pe lista spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din 

anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/10.01.2000 a spaţiului situat în str. Gutenberg nr. 3, et. 4 și 5, 

sector 5. 

Art. 4 Primăria Sectorului 5, Administraţia Fondului Imobiliar şi direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 5 Hotărârile C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002, nr. 109/22.04.2003 şi nr. 2/10.01.2000 se vor 

modifica în mod corespunzător. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 18 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului situat 

 în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, cu destinaţia de sedii pentru instituţii publice 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 19238/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 5/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 21/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

- Adresa nr. 3714/18.12.2017 emisă de către Administraţia pentru Supravegherea şi Protecţia 

Animalelor; 

- Adresa nr. 135/05.01.2018 emisă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

- Adresa nr. 508/11.01.2018 emisă de Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti; 

- Adresa nr. 9/08.01.2018 emisă de Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti; 

- Adresa nr. 67655/05.01.2018 emisă de Administraţia Fondului Imobiliar; 

- Adresa nr. 47093/2017 emisă de către Primăria Sectorului 5; 

Văzând Hotărârea C.G.M.B. nr. 181/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Primăria 

Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, pe durata consolidării sediului 

Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5; 

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

modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a 

imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1. 

Art. 2 Imobilul menţionat la art. 1 va avea destinaţia de sediu pentru Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi pentru Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 În imobilul prevăzut la art. 1 îşi va desfăşura activitatea şi Centrul pentru Tineret al 

Municipiului Bucureşti pe durata reabilitării spaţiului situat în Calea Victoriei nr. 126, sector 1 în 
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suprafaţă de 479,00 mp, respectiv Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor până la 

finalizarea construcţiei sediului situat în Şoseaua Olteniţei nr. 169, sector 4, Bucureşti. 

Art. 4 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5 Bunul menţionat la art. 1 se declară ca bun ce aparţine domeniului public al Municipiului 

Bucureşti şi va fi inventariat de către administratori conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

186/2008. 

Art. 6 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între 

reprezentanţi ai Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, ai Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, ai Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti, ai 

Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti şi reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 5, 

în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 181/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti, Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti, Centrul pentru 

Tineret al Municipiului Bucureşti şi 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 19 

 

Anexa la HCGMB nr. 19/2018 

 

Amplasament imobil Elemente de identificare 

Str. Constantin Mille nr. 10,  

sector 1 

Suprafaţă teren=618,94 mp  

Suprafaţa construită 

 desfăşurată=2021,39 mp (din  

măsurători cadastrale) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de  

Transport Bucureşti să exercite unele atribuţii ale Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti până la transformarea acesteia în societate comercială 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea 

Circulaţiei nr. 629/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 03/16.01.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 23/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile; 

- Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) 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 împuterniceşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

să exercite, prin delegare, până la transformarea acesteia în societate comercială, următoarele 

atribuţii ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti: aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea şi 

după caz, valorificarea mijloacelor fixe, proprietate publică sau privată a Municipiului Bucureşti, aflate 

în administrarea/folosinţa gratuită a Regiei Autonome de Transport Bucureşti, înainte de expirarea 

duratei normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată a acestora. Veniturile 

rezultate din aceste activităţi se vor vărsa la bugetul local. 

Art. 2 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti va 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 20 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri  

pentru transmiterea imobilului situat în Bulevardul Bucureştii Noi nr. 170, sector 1,  

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice-  

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în domeniul public al Municipiului  

Bucureşti și administarea C.G.M.B. 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 8322/19.12.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 134/19.12.2017, raportul Comisiei învăţământ, tineret, 

sport şi educaţie civică nr. 01/15.01.2018 şi Comisia juridică şi de disciplină nr. 24/16.01.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) al 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) din Legea nr. 215/2001 privind 

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 adoptarea unei hotărâri pentru transmiterea din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, a imobilului situat în Bulevardul Bucureştii Noi, nr. 170, sector 1, Bucureşti, 

în vederea reincluderii Bazei Sportive Pro Rapid în circuitul sportiv şi de agrement. 

Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului anexat* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art. 4 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului  

Bucureşti de a hotărî asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a  

lucrărilor de interes public local cu privire la reparaţiile împrejurimilor cimitirelor situate pe raza 

Sectorului 4 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu nr. 156/11.01.2018; 

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

publice nr. 4/15.01.2018, raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi 

parteneri sociali nr. 1/15.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 25/16.01.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. P.5/1405/21.12.2017, înregistrată la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 7065/28.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 

147/10.01.2018; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 341/18.12.2017, privind 

solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a 

Consiliului Local Sector 4 de a hotărî asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

lucrărilor de interes public local cu privire la reparaţiile împrejurimilor cimitirelor situate pe raza 

Sectorului 4; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la asocierea cu 

persoane juridice, române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la reparaţiile 

împrejurimilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4. 

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

Bucureşti şi aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 4 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 22 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru  

Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti" 

    

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice şi al Direcţia Utilităţi Publice nr. 

DUP342/11.01.2018; 

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

publice nr. 3/15.01.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 4/16.01.2018, raportul 

Comisiei pentru igienizare şi salubritate nr. 2/16.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 12/16.01.2018 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

- Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 

45 alin. (2) alin. (5), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti, persoană juridică 

de drept român, de drept privat şi de utilitate publică. 

(2) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti. 

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti, în forma prevăzută în anexa 1* la prezenta hotărâre şi statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti, în 

forma prevăzută în anexa 2* la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la patrimoniul iniţial al asociaţiei cu o 

contribuţie în numerar/virament bancar în valoare de 2.000 RON (douămii ron). 
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 Art. 4 Se împuterniceşte doamna Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, 

cetăţean român, născută la data de…………,la .......…….domiciliată în…………….., posesor al 

B.l./C.l. seria............nr……………, eliberat de………….. , la data de…….să semneze în numele 

şi pe seama Municipiului Bucureşti, Actul Constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti, anexate* la prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Se desemnează domnul Florescu Adrian Constantin, cetăţean român, născut(ă) la data 

de………….. , la…………………, domiciliat(ă) în………………………………. posesor al B.l./C.l. 

seria..............nr………… eliberat de …………. , la data de…………. , ca membru în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie 

Bucureşti. 

 Art. 6 Se desemnează doamna Mocanu Georgiana, cetăţean român, născut(ă) la data 

de…………….la………………,domiciliat(ă)în…………posesor al B.l./C.l. seria…...nr……eliberat 

de……., la data de………., ca membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti. 

 Art. 7 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat 

Public Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice şi al Direcţia Utilităţi Publice nr. 

DUP343/11.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 5/16.01.2018, raportul Comisiei pentru 

utilităţi publice nr. 1/15.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 13/16.01.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

- Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 

45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti, persoană juridică de drept român, de 

drept privat şi de utilitate publică. 

(2) Se aprobă participarea Municipiului, Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti. 

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat 

Public Bucureşti, în forma prevăzută în anexa 1* la prezenta hotărâre şi statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti, în forma prevăzută în anexa 2* la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la patrimoniul iniţial al asociaţiei cu o 

contribuţie în numerar/virament bancar în valoare de 2.000 RON (douămii ron). 
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Art. 4 Se împuterniceşte doamna Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, 

cetăţean român, născută la data de…………. la…….., domiciliată în……….posesor al B.I./C.I. 

seria......nr……. , eliberat de………. la data de………. ,să semneze în numele şi pe seama 

Municipiului Bucureşti, actul constitutiv și statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Iluminat Public Bucureşti, anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se desemnează domnul Voicu Ion Valentin, cetăţean român, născut(ă) la data de ……, 

la………domiciliat(ă) în…………, posesor al B.I./C.I. seria........nr……………..eliberat de………., la 

data de…………., ca membru ….în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Iluminat Public Bucureşti. 

Art. 6 Se desemnează domnul Neacşu Lazăr, cetăţean român, născut(ă) la data de……….., 

la……………domiciliat(ă) în………….posesor al B.I./C.I. seria.......nr……………. eliberat de…………, 

la data de……………..ca membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti. 

Art. 7 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 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art. 2 pct. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017 privind  

revocarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC SERVICE CICLOP SA numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/2013 şi numirea 

altor reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC SERVICE CICLOP SA 
 

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

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

298/16.01.2018; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 4/16.01.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 28/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Luând act de demisia domnului Enache Ştefan din Adunarea Generală a Acţionarilor la SC 

Service Ciclop SA; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1), 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. l Se modifică art. 2 pct. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017, în sensul că se 

înlocuieşte domnul Enache Ştefan cu doamna Săndulescu Nina. 

Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017 rămân neschimbate.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 17.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 17.01.2018 

Nr. 25 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G2497/26.09.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 72511/26.09.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 5203/22.09.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde- Marie-Brigitte Armand; 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.513.205,26 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 18 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 27 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 
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VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL SECTORULUI 1 1.506.015,46 1.513.205,26 +7.189,80 

Secțiunea de funcționare 1.220.850,62 1.228.040,42 +7.189,80 

Secțiunea de dezvoltare 285.164,84 285.164,84 0,00 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL SECTORULUI 1 1.206.459,07 1.213.648,87 +7.189,80 

Secțiunea de funcționare 1.200.943,10 1.208.132,90 +7.189,80 

Secțiunea de dezvoltare 5.515,97 5.515,97 0,00 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 

DIN VENITURI PROPRII 

20.027,52 20.027,52 0,00 

Secțiunea de funcționare 19.907,52 19.907,52 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 120,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.206.459,07 mii lei se majorează cu 

7.189,80 mii lei, devenind 1.213.648,87 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 20.027,52 mii lei nu se rectifică;  

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 

mii lei; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii 

lei.  

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.677.122,77 mii lei se majorează cu 7.189,80 mii lei, devenind 1.684.312,57 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

- mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 18 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 27 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT 1.677.122,77 1.684.312,57 +7.189,80 
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CLS 1 

Secțiunea de funcționare 1.225.162,84 1.232.352,64 +7.189,80 

Secțiunea de dezvoltare 451.959,93 451.959,93 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 1.373.254,16 1.380.443,96 +7.189,80 

Secțiunea de funcționare 1.200.943,10 1.208.132,90 +7.189,80 

Secțiunea de dezvoltare 172.311,06 172.311,06 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 

DIN VENITURI PROPRII 

24.339,74 24.339,74 0,00 

Secțiunea de funcționare 24.219,74 24.219,74 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 120,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI 

EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI 

INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 

mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. 

a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se 

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală 

de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 

720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 

creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 
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gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.373.254,16 mii lei se 

majorează cu 7.189,80 mii lei, devenind 1.380.443,96 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.380.443,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.208.132,90 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.311,06 mii lei. 

 

 (2) 56.716,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 51.798,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.918,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (3) 37.767,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.740,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, nerectificându-se;  

  

 (4) 19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, nerectificându-se;  

  

 (5) 967,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 466,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, nerectificându-se;  

  

 (6) 30.125,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.650,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.475,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (7) 556.061,20 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  



65 

 

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 487.884,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 68.177,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.1.1; 1.2.1.1.1.1.1; 1.2.1.1.1.1.2; 1.2.1.1.1.2; 1.2.1.1.1.2.1; 

1.2.1.1.1.2.2; 1.2.1.1.1.2.3; 1.2.1.1.1.3; 1.2.1.1.1.4; 1.2.1.1.2; 1.2.1.1.2.1; 1.2.1.1.2.2; 1.2.1.1.3); 

 

 (8) 62.419,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.303,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (9) 117.074,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 85.729,16 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 31.345,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (10) 191.888,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 179.188,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3; 1.2.1.2.4; 1.2.1.2.5); 

 

 (11) 78.655,60 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 68.484,60 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 10.171,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (12) 190.521,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 183.100,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, nerectificându-se; 

   

 (13) 38.990,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.530,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 este în sumă de 24.339,74 mii lei și este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 24.339,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.219,74 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (3) 14.707,74 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  
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  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.587,74 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 120,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (4) 9.632,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 9.632,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei 

şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

nerectificându-se.  

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (3) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.963,93 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 18 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 27 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.315,06 172.315,06 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR 

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

120,00 120,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 
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 Art. 4.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va diminua bugetul la 

următoarea rectificare bugetară cu suma de 6571,00 mii lei. 

 

 Art. 5.  

(1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Management 

Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinta ordinară a Consiliul Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  290 

Data:  27.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 și Avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. I/1859/27.09.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Horărârii Guvernului României nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei 

naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 

operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 2014 - 2016; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/29.05.2014 privind 

aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară 

”Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1” şi ”Complexul Multifuncţional 

Caraiman”, subordonate Consiliului Local Sector 1, 2014-2020; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru 

aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în 

risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Ramona Porumb; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), ale art. 81 alin. (2) lit. n) şi ale art. 115 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă reorganizarea Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

a). modulul Centrul rezidenţial se reorganizează în cadrul Complexului Social de 

Servicii Pinocchio-Componenta rezidenţială de plasament, prin preluarea 

beneficiarilor serviciilor sociale şi redimensionarea resurselor umane; vor fi relocaţi în 

cadrul Componentei rezidenţiale de plasament, potrivit prevederilor legale în vigoare, 

beneficiarii serviciilor sociale pentru care nu au fost identificate măsuri alternative de 

protecţie sau posibilitatea dezinstituţionalizării; 

b). redimensionarea modulului Centrul Maternal, prin creşterea capacităţii de preluare 

a cazurilor care impun acest tip de intervenţie; se menţine caracteristica modulului de 

parte componentă a Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae; 

c). se înfiinţează modulul Centrul de zi pentru copilul preşcolar (0-3 ani), parte 

componentă a Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae, cu o capacitate de 120 de 

locuri; 

d). redimensionarea şi redistribuirea corespunzătoare a resurselor umane. 

 

 Art.2. Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae, având în componenţă modulul Centrul Maternal 

şi modulul Centrul de zi pentru copilul preşcolar, are sediul şi îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, 

sector 1, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 74.  

 Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va reorganiza 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, până la data de 

31.12.2017. 

 Art. 4 (1) Se aprobă acordarea de ajutoare financiare, între 700 și 900 de lei, pentru familiile ai 

căror copii au fost reintegraţi, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru o perioadă de maximum 

12 luni de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitatea prelungirii acestuia pentru încă 

12 luni.  

 (2) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să 

efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 (3) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 
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persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.5. (1) Pe durata perioadei în care familia va beneficia de ajutor financiar potrivit art. 4 din 

prezenta hotărâre, aceasta va fi inclusă în programe de asistenţă socială pentru depăşirea sau 

limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune 

socială. 

 (2) Situaţia socio-economică a familiei va fi evaluată de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cel puţin odată la 6 luni pe durata contractului de închiriere, 

sau ori de câte ori este nevoie.  

 Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 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 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  291 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management 

Economic cu nr. 2513/27.09.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (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 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  292 

Data:  27.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic 

central privind persoanele cu handicap, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică cu nr. 2007/27.09.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţa social şi protecţia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 655/2016 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a 

Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2015 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1106/2011 privind constituirea 

Registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

 Ţinând seama de Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internațională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea social, ratificat prin 

Legea nr.40/2007; 

 Având în vedere Convenţia pentru realizarea şi actualizarea registrului electronic central privind 

persoanele cu handicap încheiată în anul 2013; 
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 Ţinând seama de adresa nr. 10006/SCICDPD/08.08.2017 a Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 sub nr.44459/31.08.2017; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic 

central privind persoanele cu handicap, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Convenţia  menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi 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 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  293 

Data:  27.09.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

a unui ajutor umanitar constând în suportarea costurilor intervenţiei de reconstrucție 

buco-maxilo-faciale pentru copilul Miu Alexandru Cristian 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. 2515/27.09.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2001 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 privind normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, un ajutor umanitar constând în 

suportarea costurilor intervenţiei de reconstrucţie buco-maxilo-faciale pentru copilul Miu Alexandru 

Cristian, domiciliat în Bucureşti, Str.Sold. Nicolae T. Sebe nr.13, bl.S20, sc.A, ap.4, sector 3 şi fără 

forme legale în str. Înfrăţirii nr.28, sectorul 1. 
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 Art.2. Sumele de bani vor fi plătite din bugetul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, eşalonat, pe faze de execuţie, în baza facturilor emise de prestatorul de 

servicii medicale, până la finalizarea procesului de reconstrucţie buco-maxilo-facială, determinat de 

producerea accidentului din data de 08.09.2017. 

 Art3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va informa Consiliul 

Local al Sectorului 1 cu privire la fiecare plată efectuată. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 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 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  294 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare şi mutare a autovehiculelor 

staţionate/parcate pe spaţial public, în caz de utilitate publică 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. 2008/27.09.2017; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;  

 Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată 

 În temeiul art.45, alin. (1), art.81, alin. (1) şi art.115, alin. (1), lit.” b” din Legea nr.215/2001 

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de ridicare şi mutare a autovehiculelor 

staţionate / parcate pe spaţial public, în caz de utilitate publică, conform Anexei 1. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi persoanele menţionate la art.1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre 

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 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  295 

Data:  27.09.2017 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în 

vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Biserica Evanghelică CA București  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor;  

 Urmare a scrisorii de intenție a Bisericii Evanghelice CA București înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 5511 / 15.02.2017 privind solicitarea de 

încheiere a unui protocol de colaborare pentru susținerea financiară a lucrărilor de intervenție 

aferente clădirii lăcașului de cult; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) şi lit. s) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 

lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica 

Evanghelică CA București în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor 

cheltuieli de investiții și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și 

activități de interes public. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  296 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

Pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în 

vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică - Eparhia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel 

Mare“ de București  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor; 

 Urmare a scrisorii de intenție a Episcopiei Greco-Catolice “Sfântul Vasile cel Mare“ de 

București înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 7583 / 

27.02.2017 privind solicitarea de realizare a unui protocol de colaborare pentru dezvoltarea în comun 

de acțiuni și programe de interes public local, de reabilitare și consolidare a clădirilor lăcașurilor de 

cult precum și alte acțiuni și activități convenite de comun acord; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2), lit. q) şi lit. s) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 

lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Română 

Unită cu Roma, Greco-Catolică - Eparhia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de 

București în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli de 
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investiții și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de 

interes public. 

 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  297 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în 

vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Biserica Romano-Catolică din România- Arhiepiscopia Romano – Catolică București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor; 

 Urmare a scrisorii de intenție a Arhiepiscopiei Romano – Catolice București înregistrată la 

Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 36263 / 21.09.2017 privind 

solicitarea de încheiere a unui protocol de colaborare pentru dezvoltarea în comun de activități socio-

culturale și susținere financiară a lucrărilor de intervenție aferente clădirilor lăcașurilor de cult; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2), lit. q) şi lit. s) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 

lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Romano-

Catolică din România- Arhiepiscopia Romano – Catolică București în vederea finanțării de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli de investiții și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii și Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  298 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Sectorului 1 în calitate de 

fondator „Excellence 1 incubatorul de afaceri al Sectorului 1” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.102/2016 privind incubatoarele de afaceri; 

 În temeiul art. 36 alin (1) și alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) și art. 45 alin. (1) și alin.(2) lit.d) și lit.f) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă inițierea și pregătirea implementării Proiectului de interes public ”Excellence 1 

- incubatorul de afaceri al Sectorului 1”, care are ca scop crearea de noi locuri de muncă, prin 

dezvoltarea unui mediu anteprenorial sustenabil pentru activitatea întreprinderilor  mici nou înființate 

și asigurarea unor facilități comune. 

 Art. 2. Se aprobă participarea Sectorului 1 al Municipiului București, în calitate de fondator, la 

înființarea unui incubator de afaceri. 

 Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să demareze procedurile necesare înființării 

incubatorului de afaceri în cadrul Proiectului de interes public ” Excellence 1 - incubatorul de afaceri 

al Sectorului 1” și să desemneze componența comisiei pentru inițierea, elaborarea metodologiei și 

pregătirea implementării proiectului, formată din 7-9 membri. 

 Art. 4. Atribuțiile comisiei de la art.3 vor fi stabilite prin dispoziție a Primarului Sectorului 1. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și direcțiile din cadrul cadrul aparatului de specialitate vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  299 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.160/29.09.2016 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o 

parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în 

vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, sportive şi recreative, în interes public local, la 

nivelul Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2), lit.j) şi lit.k) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE al Anexei nr.1 parte integrantă a hotărârii, se modifică 

și se completează, cu persoanele semnatare și va avea următorul cuprins:  

SECTORUL 1  

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

prin 

PRIMAR 

DANIEL TUDORACHE 

 

Direcția Management Economic 

Director executiv, 

ORTANSA FRONE-BORCEA 
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Direcția Investiții 

Director executiv 

COSMIN FODOROIU 

 

 

Serviciul Legislaţie şi Spaţii cu altă Destinaţie  

decât cea de Locuinţă 

consilier juridic 

BEATRICE-FLORENTINA MOJA 

 

 CFPP 

 

 Art. II. Articolul 3. alineatul (1) se modifică și se completează și va avea următorul conținut: 

 ”Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcția Investiții, împreună cu celelalte 

structuri competente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.” 

 

 Art. III. (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 160/29.09.2016 

rămân neschimbate.  

 (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 27.09.2017. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  300 

Data:  27.09.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1  

în vederea încheierii unor contracte de comodat  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/29.03.2001 privind 

administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1; 

 Văzând solicitările unor instituții publice, persoane juridice de drept public și privat şi utilitate 

publică; 

 Luând în considerare Decizia nr.100/2016 emisă de Curtea de Conturi a României și Proiectul 

Procesului-verbal de Constatare din 24.10.2016; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit.s) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. 

b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul expres privind 

încheierea unor contracte de comodat între Sectorul 1 al Municipiului București și persoane juridice 

de drept public și privat şi utilitate publică pentru spațiile situate în imobilul din București, sector 1, 

Piața Amzei nr.13 transmis în administrare prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 51/29.03.2001. 

 Art.2 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul expres retroactiv privind 

contractele de comodat încheiate în anul 2013 între Sectorul 1 al Municipiului București și persoane 

juridice de drept public și privat şi utilitate publică pentru spațiile situate în imobilul din București, 

sector 1, Piața Amzei nr.13 transmis în administrare prin Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 51/29.03.2001. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  301 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua 

structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului 
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Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  302 

Data:  27.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/26.07.2017 privind 

atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, 

București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta 

Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, 

București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, 

Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării 

corespunzătoare a acestuia 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. 2010/27.09.2017; 

 Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 97 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel 

de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 

78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017); 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 210/26.07.2017 privind atribuirea în folosință 

gratuită pentru Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația 

Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu 

sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu 

sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 

mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia;  

 Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 lit c) coroborat cu art. 36 alin. 5 lit a) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/26.07.2017 

privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, 

București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului 

Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a 

Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în 

suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia, în 

conformitate cu dispozițiile de mai jos. 

 Art.II. Se modifică titlul hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: 

”HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sector 

1 a spațiului în suprafață de 80 mp, situat la demisolul Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în 

str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București (camera 004 si anexa aferenta acesteia – camera 

003), pe de o parte, precum și privind atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului Salariaților din 

Învățământ – București a spațiului în suprafață de 383,29 mp, situat la mansarda Colegiului Național 

„Sfântul Sava”, cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București (apartamentul 

pedagogului + 300 mp din podul clădirii), pe de altă parte” 

 Art.III. Se modifică art.1 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: “Se 

aprobă atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sector 1 a spațiului 

în suprafață de 80 mp, situat la demisolul Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea 

Dorobanților nr. 163, Sector 1, București (camera 004 si anexa aferenta acesteia – camera 003), pe 

de o parte, precum și atribuirea în folosință gratuită a Sindicatului Salariaților din Învățământ – 

București a spațiului în suprafață de 383,29 mp, situat la mansarda Colegiului Național „Sfântul 

Sava”, cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București (apartamentul pedagogului + 300 

mp din podul clădirii), pe de altă parte, pentru o durată determinată de 5 ani cu posibilitatea de 

prelungire cu perioade similare, în vederea funcționării corespunzătoare a sindicatelor anterior 

menționate.”  

 Art.IV. Se modifică art. 2 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: 

”După aprobarea prezentei hotărâri, între Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de administrator al imobilelor în care funcționează 

unitățile de învățământ menționate la art. 1, pe de o parte, și Sindicatul Învățământului Preuniversitar 

Sector 1, respectiv Sindicatul Salariaților din Învățământ – București, pe de altă parte, se vor încheia 

Protocoale de predare – primire a spațiilor descrise la art.1. ” 

 Art.V. Se modifică art. 3 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: 

”Avizele/autorizațiile necesare funcționării în spațiile menționate la art. 1 vor fi obținute de către 

Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sector 1, respectiv Sindicatul Salariaților din Învățământ – 

București.” 
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 Art.VI. Se modifică art. 4 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: ”Se 

mandatează Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1 să semneze Protocoalele de predare – primire a spațiilor descrise la art. 1.” 

 Art.VII. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 Art.VIII. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  303 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind 

revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 

20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor 

Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. 2009/27.09.2017; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/23.09.2003 privind 

înființarea unei piețe agroalimentare în zona Aviației, Sector 1; 

 Luând în considerare Avizul Conform al Ministerului Educației și Cercetării nr. 

11378/01.11.2002 privind ”schimbarea destinației unui teren în suprafață de 2.512 mp aparținând 

Școlii Generale cu clasele I-VIII nr. 12 din Str. Borșa nr. 27 sector 1, din teren – curte pentru 

construirea unei piețe agroalimentare, numai în perioada în care acest teren un este necesar 

desfășurării procesului de învățământ și cu condiția să rămână în patrimoniul învățământului”; 

 Ținând cont de adresele Școlii Gimnaziale Herăstrău nr. 767/17.09.2014, nr. 1149/09.12.2014, 

nr. 431/06.04.2016, nr. 430/06.04.2016, prin care solicită restituirea terenului cedat în baza Avizului 

Conform al Ministerului Educației și Cercetării nr. 11378/01.11.2002 emis de Ministerul Educației și 

Cercetării, întrucât acesta este necesar desfășurării procesului de învățământ; 

 Adresa Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1 nr. 1859/23.05.2017, înregistrată la Administrația Piețelor Sector 1 cu nr. 1084/23.05.2017, 

prin care solicită restituirea parțială a terenului situat în strada Borșa nr. 27, conform schiței anexate, 

cu mențiunea că se dorește ca terenul pe care este edificată clădirea reprezentând Piața ”Aurel 

Vlaicu”, inclusiv grupurile sanitare și ghena de gunoi să rămână în continuare în administrarea 

Administrației Piețelor Sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind 

revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 
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Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa 

nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1; 

 Ținând cont de amendamentul domnului consilier Cristian Laurențiu Bulfon la Proiectul de 

Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 privind revenirea în administrarea Administrației Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 

1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în 

administrarea Administrației Piețelor Sector 1, adus în timpul ședinței extraordinare a Consilului Local 

al Sectorului 1 din data de 31.07.2017, prin care acesta a propus trecerea clădirii reprezentând Piața 

”Aurel Vlaicu” în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 lit c) coroborat cu art. 36 alin. 5 lit a) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 

privind revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A 

(fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1, în 

conformitate cu dispozițiile de mai jos. 

 Art.II. Se modifică titlul hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: 

”HOTĂRÂRE privind revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenului liber de construcții în suprafață de 1572.61 mp, și a 

terenului în suprafață de 942 mp pe care este edificată clădirea reprezentând Piața ”Aurel Vlaicu”, 

inclusiv grupurile sanitare și ghena de gunoi, terenuri situate în str. Măguricea nr.20A (fosta Str. 

Borșa nr. 27), Sector 1, aflate în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1, precum și 

privind trecerea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 a clădirii pieței ”Aurel Vlaicu” situată la adresa anterior menționată”  

 Art.III. Se modifică art. 1 al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins: ”Se 

aprobă revenirea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 a terenului liber de construcții în suprafață de 1572.61 mp, și a terenului în 

suprafață de 942 mp pe care este edificată cladirea reprezentând Piața ”Aurel Vlaicu”, inclusiv 

grupurile sanitare și ghena de gunoi, terenuri situate în str. Măguricea nr.20A (fosta Str. Borșa nr. 27), 

Sector 1, aflate în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1, conform schiței anexate 

ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.” 
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 Art.IV. Art. 3 al hotărârii mai sus menționate devine art. 2 și se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins: ”(1) Clădirea pieței ”Aurel Vlaicu” trece în administrarea Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 (2) Administrația Piețelor Sector 1 va întreprinde demersuri pentru identificarea unui spațiu 

necesar relocării Pieței ”Aurel Vlaicu”; 

 (3) Administrația Piețelor Sector 1 va întreprinde demersuri pentru păstrarea locului de joacă 

din vecinătatea pieței, în integralitatea sa.” 

 Art.V. Art. 2 al hotărârii mai sus menționate devine art. 3 și se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins: ”Predarea, respectiv preluarea terenurilor și a clădirilor menționate la art. 1 și art. 2 

din prezenta hotărâre se va face în baza unui protocol de predare – primire, încheiat între 

Administrația Piețelor Sector 1 și Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, în termen de maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.” 

 Art.VI. Se rectifică numărul ultimului articol al hotărârii mai sus menționate, în sensul in care 

acesta va avea numărul 4.  

 Art.VII. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 Art.VIII. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Piețelor Sector 1 și Administrația Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  304 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea consilierilor care vor face parte din delegația  Sectorului 1 al 

Municipiului București, organizată cu prilejul deplasării la Cernăuți ,Ucraina, în perioada 7-8 

octombrie a.c. 

  

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ținând cont de invitația Primarului Municipiului Cernăuți, Olexii Kaspruk; 

 Potrivit prevederilor legale din OG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Art.IV, 

alin.(4), pct .b) și ale HG nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, Art.1 pct.e) și f), Art.2 pct.a) și 

Art.10 pct.b); 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.09.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), alin.(5) teza a II-a, art.81 alin.(2) lit.p) şi art.115, 

alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1 Se aprobă deplasarea unui număr de 2 consilieri locali în municipiul Cernăuți, Ucraina, în 

perioada 7-8 octombrie a.c. 

 Art.2 Vor face parte din delegație reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București, după cum urmează: 

  1. Consilier local Virgil Adrian Suvac 

  2. Consilier local Marian Cristian Neagu 

 Art.3. Direcția Management Economic, Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare 

Programe Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  305 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea consilierilor care vor face parte din delegația Sectorului 1 al 

Municipiului București, organizată cu prilejul deplasării la Chișinău în perioada 13-15 

octombrie a.c. 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 

 Ținând cont de invitația Primarului general interimar al municipiului Chișinău; 

 

 Potrivit prevederilor legale din OG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Art.IV, 

alin.(4), pct .b) și ale HG nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, Art.1 pct.e) și f), Art.2 pct.a) și 

Art.10 pct.b); 

 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.09.2017; 

 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), alin.(5) teza a II-a, art.81 alin.(2) lit.p) şi art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1 Se aprobă deplasarea unui număr de 6 consilieri locali în municipiul Chișinău, Republica 

Moldova, în perioada 13-15 octombrie a.c. 

 

 Art.2  Vor face parte din delegație reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București, după cum urmează: 
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           1. Consilier local Ionel Florian Lixandru 

  2. Consilier local Ancuța Sorina Comănici 

  3. Consilier local Iuliana Cristina Grigorescu 

  4. Consilier local Marian Cristian Neagu 

  5. Consilier local Daniela Popa 

  6. Consilier local Steluța Todea 

 

 Art.3. (1) Direcția Management Economic, Compartimentul Relaţii Internaţionale și Derulare 

Programe Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  306 

Data:  27.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AIUD NR. 26, SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1702/20.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 154/11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Zenobia C. Nicolescu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11011 din 01.08.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

         

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. AIUD NR. 26, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 154/11.09.2017, prezentat în anexa 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  307 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CÂMPINIȚA NR. 30 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1706/20.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.158 din 11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 13222/22.09.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

         

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. CÂMPINIȚA NR. 30 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 158 din 11.09.2017 prezentat în anexa 

nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  308 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CANTONULUI NR. 12 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1704/20.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 156/11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Gh. Stanciu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5589 din 09.05.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

        

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. CANTONULUI NR. 12, SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 156/11.09.2017, prezentat în anexa 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  309 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOS. CHITILEI NR.381 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1705/20.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 157/11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 23241/08.12.2015. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

      

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ȘOS. CHITILEI NR.381 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 157/11.09.2017, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  310 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL LĂPUȘ NR. 73D (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR.71-73), SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1703/20.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 155/11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Gh. Stanciu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7317/8208 din 03.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL LĂPUȘ NR. 73D (FOST 

DRUMUL LĂPUȘ NR.71-73), SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef 

nr. 155/11.09.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexa nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  311 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MINERVEI NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1701/20.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 153/11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10310/19.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2), lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. MINERVEI NR. 26 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 153/11.09.2017 prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  312 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NAVIGAȚIEI NR. 15A, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1695/18.09.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 152/11.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2472 din 13.04.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

          

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. NAVIGAȚIEI NR. 15A, SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 152/11.09.2017, prezentat în anexa 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   313 

Data:  27.09.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, 

respectiv iarna 2017-2018 

 

 Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, modificată si 

completată prin Legea 99 din 04.07.2014.  

 Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/28.04.2015 prin 

care a fost aprobată Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului 

public de salubrizare în Municipiul București; 

 Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public 

de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016; 

 Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 alin. (3) din Actul Aditional nr. 1 la 

contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 

 Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 4256/01.09.2017 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 33251/01.09.2017 având ca obiect transmiterea spre aprobare 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2017-2018; 

 Luând în considerare adresa nr. D/33251/34049/18.09.2017 a Serviciului Utilităţi Publice din 

cadrul Primăriei Sectorului 1 către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor 

Sanitare Publice; 

 Ţinând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 5912/07.09.2017 înregistrată 

la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 34049/07.09.2017 privind suplimentarea parcului de utilaje 

specifice cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate cu plug 
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şi sărăriţă, ce pot interveni în spaţii mai aglomerate din incinta unităţilor şcolare şi sanitare de pe raza 

Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 80 şi art. 81 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2017-2018, 

potrivit anexei nr. 1, la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Faţă de utilajele menţionate în programul de deszăpezire pentru iarna 2017-2018, se 

aprobă decontarea orelor de așteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje suplimentare, conform adresei 

S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 5912/07.09.2017 înregistrată la autoritatea contractantă 

sub nr. 34049/07.09.2017, utilaje de dimensiuni mici, care să poată interveni în spaţii mai aglomerate 

(grădinițe, unități de învățământ, spitale, etc.) 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale Sector 1, Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  314 

Data:  31.10.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece  

 iarna 2017-2018 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice, Direcția Investiții și Direcția Management 

Economic; 

 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; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 

republicată, completată și modificată prin Legea 99 din 04.07.2014. 

 Având în vedere precizările Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice din 02.06.2016; 

 Ținând seama de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice – ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

 Potrivit Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 82/28.04.2015; 

 Luând în considerare solicitarea Compania Romprest Service S.A. nr.5913/07.09.2017 și 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 3452/07.09.2016 privind necesarul de 

materiale antiderapante utilizate în derularea „Programului de iarnă 2017-2018”.   

 În temeiul art. 45 alin.(2), art.80, art. 81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă tipul de material antiderapant / degivrant (CaCl2, NaCl+ inhibitor de 

coroziune) și cantitățile minime și cantitățile maxime de material antiderapant / degivrant ce vor fi 

utilizate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2017-2018, potrivit anexei nr. 1 a 

prezentei hotărâri de consiliu, astfel : MINIM 750 tone CaCl2, MINIM 4610 tone NaCl, MINIM 2135 kg 
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inhibitor de coroziune pentru soluția de CaCl2 în concentrație de 30%; respectiv, MAXIM 1100 tone 

CaCl2, MAXIM 6935 tone NaCl , MAXIM 3110 kg inhibitor de coroziune pentru soluția de CaCl2 în 

concentrație de 30%;. 

 

 Art. 2. Compania Romprest Service S.A. va achiziționa, potrivit prevederilor documentației de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 și în conformitate cu principiile 

prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, materialele antiderapante/degivrante 

necesare preîntâmpinării efectelor sezonului rece iarna 2017-2018. 

 

 Art.3. Cheltuielile cu materialul antiderapant / degivrant utilizat de Compania Romprest Service 

S.A., în calitate de operator al serviciului public de salubrizare, pe raza administrativă a Sectorului 1 

al Municipiului București pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea 

poleiului în sezonul de iarnă 2017 – 2018, constituie cost de operare al serviciului de salubrizare 

delegat conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008, care nu este inclus în tarif și care se 

decontează de Sectorul 1 al Municipiului București către operator. 

 

 Art. 4. Documentația de atribuire a contractului de furnizare a materialului antiderapant / 

degivrant (clorură de calciu tehnică, sare industrială) se va aproba ulterior printr-o Dispoziție de 

Primar la inițiativa Direcției de Investiții. 

 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic, 

Direcţia Investiţii și Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  315 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G2804/20.10.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 76191/06.10.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind reverificarea anexei la Decizia nr. 

5203/22.09.2017 a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti 

de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti. 

 Conform adresei nr. 5149/884426/13.10.2017 transmisă de către Direcția Generală de Impozite 

și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum și estimările pentru anii 

2018-2020. 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.514.627,96 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 
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-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 27 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL 

SECTORULUI 1 
1.513.205,26 1.514.627,96 +1.422,70 

Secțiunea de funcționare 1.228.040,42 1.229.196,62 +1.156,20 

Secțiunea de dezvoltare 285.164,84 285.431,34 +266,50 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.213.648,87 1.213.310,87 -338,00 

Secțiunea de funcționare 1.208.132,90 1.207.624,90 -508,00 

Secțiunea de dezvoltare 5.515,97 5.685,97 +170,00 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

20.027,52 21.788,22 +1.760,70 

Secțiunea de funcționare 19.907,52 21.571,72 +1.664,20 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 216,50 +96,50 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.213.648,87 mii lei se 

diminuează cu 338,00 mii lei, devenind 1.213.310,87 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 20.027,52 mii lei lei se majorează cu 1.760,70 

mii lei, devenind 21.788,22 mii lei, conform anexei 1.3 (1.3.1; 1.3.2); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 

mii lei conform anexei 1.5; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 

mii lei, conform anexei 1.6.   
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 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.684.312,57 mii lei se majorează cu 1.422,70 mii lei, devenind 1.685.735,27 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 27 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.684.312,57 1.685.735,27 +1.422,70 

Secțiunea de funcționare 1.232.352,64 1.233.508,84 +1.156,20 

Secțiunea de dezvoltare 451.959,93 452.015,43 +266,50 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 

 

1.380.443,96 

 

 

1.380.105,96 

 

-338,00 

Secțiunea de funcționare 1.208.132,90 1.207.624,90 -508,00 

Secțiunea de dezvoltare 172.311,06 172.481,06 +170,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

24.339,74 26.100,44 +1.760,70 

Secțiunea de funcționare 24.219,74 25.883,94 +1.664,20 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 216,50 +96,50 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI 

EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI 

INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 

166.795,09 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 

58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
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exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea 

plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare 

totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP 

nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri 

şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 

bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor 

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în 

valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.380.443,96 mii lei se 

diminueaza cu 338,00 mii lei, devenind 1.380.105,96 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.380.105,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.207.624,90 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.481,06 mii lei. 

 

 (2) 48.994,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 44.265,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.729,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

 (3) 37.767,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.740,00 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3);  

  

 (4) 19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 (5) 967,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 466,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

  

 (6) 30.631,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 28.015,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.616,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3);  

 

 (7) 560.544,20 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 492.197,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 68.347,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.2.1); 

 

 (8) 65.469,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.353,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3);  

 

 (9) 120.981,66 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 89.685,66 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 31.296,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5);  

 

 (10) 185.292,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 175.592,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 

 (11) 85.010,60 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 
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  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 74.742,60 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 10.268,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5); 

 

 (12) 190.156,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 182.735,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4); 

   

 (13) 35.033,50 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.573,50 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3). 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  pe anul 2017 în sumă de 24.339,74 mii lei se majorează cu 1.760,70 mii lei, 

devenind 26.100,44 mii lei, conform anexei 1.4 și este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 26.100,44 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.883,94 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, conform anexei 1.4.1.  

 

 (2) 15.367,44 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.150,94 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.1.  

 

 (3) 10.733,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.733,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.2.  

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 
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  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.5.1; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei 1.5.1.1 (1.5.1.1.1) 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.6.1; 

 

 (2) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.6.1.1 (1.6.1.1.1). 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 452.026,43 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

27 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.111,06 172.281,06 +170,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU 

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

120,00 216,50 +96,50 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Art. 4.  

(1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, 

Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Poliția Locală, Administrația 

Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile 



128 

 

interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  316 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-

teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2017 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic;. 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze econimico-sociale, buget, impozite și 

taxe locale – domeniul buget-finanțe; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările ulterioare; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 63, alin (4), litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea 

bugetului general centralizat pe anul 2017 cu modificările ulterioare; 

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

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 

 În temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sectorul 1 la data de 30 septembrie 2017, conform anexelor 1-4:  

 Art.2 Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Management Economic  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 31.10.2017 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  317 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Federația Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție 

asupra imobilului aferent Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu” Floreasca. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii;  

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 281 din 01.09.2017 și Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 377/11.09.2017 privind împuternicirea Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărâ cu privire la asocierea sau cooperarea cu Federația Română de 

Handbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local. 

 Urmare a notificării Federației Române de Handbal înregistrată la Registratura Generală a 

Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 39234/ 09.10.2017 privind acordul cu privire la 

propunerea Sectorului 1 asupra formei și clauzelor protocolului; 

 Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Manuel Augustin Vieru; 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. q) şi alin. (3),  coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Federația Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 

1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului 

aferent Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu” Floreasca. 

 (2) Este garantat accesul gratuit pentru toate echipele unităților școlare și asociațiilor sportive 

de pe raza Sectorului 1, în scop de antrenament, în afara timpului rezervat activităților specifice ale 

Federației Române de Handbal. 

 (3) Federația Română de Handbal se obligă să popularizeze garantarea accesului gratuit pe 

site-ul propriu și prin afișe amplasate la intrarea în sală și în unitățile școlare de pe raza Sectorului 1. 

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului 

București Protocolul de Colaborare menționat la art. 1. 

 Art. 3. Finanţarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local şi din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

  

 Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  318 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1   al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului 
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Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  319 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind înființarea comisiei de specialitate “Transparenţă, reducerea birocraţiei şi inovaţie”și 

modificarea HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componenţa Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 

    

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art.15, art.17 şi art.18 din Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 În temeiul prevederilor art.54 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 1  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se înființează comisia de specialitate: “Transparenţă, reducerea birocraţiei şi 

inovaţie”. 

 

 Art.2. Se modifică numărul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, 

prevăzute în Hotărârea de Consiliu Local nr: 89 (Art.1) din 29.06.2016, de la 6 la 7. 

 

 Art.3. Se stabileşte denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, 

după cum urmează: 

 

a. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale – 

domeniul buget-finanţe 

 

b. Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător – domeniul urbanism şi 

amenajarea teritoriului 
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c. Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei private – 

domeniul comerţ şi privatizare 

 

d. Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu – domeniul juridic şi patrimoniu 

 

e. Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte – domeniul cultură, 

învăţământ şi sport 

 

f. Comisia de sănătate şi protecţie socială – domeniul social şi sănătate 

 

g. Comisia de transparenţă, reducerea birocraţiei şi inovaţie 

 

 Art.4. Se modifică Art.3 din HCL 89 din 29.06.2016, astfel: 

 ”Fiecare comisie de specialitate va avea un număr cuprins între 5 și 7 membri”. 

 

 Art.5. Se nominalizează membrii fiecărei comisii de specialitate, ca urmare a propunerilor 

grupurilor politice, Alianţa Electorală PSD + UNPR, Partidul Uniunea Salvaţi România (fost Uniunea 

Salvați Bucureştiul), Partidul Naţional Liberal, Partidul Mişcarea Populară şi Partidul Alianţa Liberalilor 

şi Democraţilor, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Sectorului 1, Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti, consilierilor locali menţionaţi în Anexa nr.1, precum şi structurilor interesate de 

către Serviciul Secretariat General, Audiențe. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  320 

Data:  31.10.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de 

specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – 

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 

Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 

7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 Luând în considerare propunerile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Complexului Multifuncțional 

Caraiman Sector 1 și procesul verbal încheiat între Primarul Sectorului 1 și reprezentanții 

funcționarilor publici care au stat la baza proiectului privind Planul de ocupare a funcțiilor publice 

pentru anul 2018, aferent aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și instituțiilor publice 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare 

Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția 

Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional 

Caraiman Sector 1, transmis (în format electronic și pe suport de hârtie) spre analiză Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa nr. i/1501/29.08.2017, înregistrată sub nr. 

50625/29.08.2017; 

 Ținând cont de observațiile formulate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin 

adresa nr. 50625/2017 și de prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, în situaţia 

în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în structura acestuia, 

autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor 

publice, pe baza observaţiilor formulate de aceasta; 

 În condițiile în care au fost îndreptate aspectele recomandate de către Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici privind planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, potrivit adreselor 
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Poliției Locale Sector 1, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 

1 și procesului verbal încheiat între Primarul Sectorului 1 și reprezentanții funcționarilor publici, 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) și alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de 

specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția 

Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, prevăzut în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de 

specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul Poliției Locale 

Sector 1, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (4) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (5) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul Direcției Generale 

de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (6) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul Complexului 

Multifuncțional Caraiman Sector 1, prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. (1) Structura Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de 

specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția 

Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, este realizată pe baza propunerilor 

transmise de ordonatorii de credite, în limita numărului de posturi, potrivit legislației în vigoare. 

 (2) Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de specialitate și la 

nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență 
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a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a 

Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, 

Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, prevăzut la art. 1, este întocmit pe total ordonator 

principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acestuia. 

 Art.3.  Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2018 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local 

al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 

revine ordonatorului principal de credite și, după caz, ordonatorilor de credite. 

 Art.4. Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de specialitate și 

la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală 

Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici. 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a 

Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și 

Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Alexandru-Ştefan Deaconu Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  321 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modificării prevederilor art. 35 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate 

Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 

1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 
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 Art.3. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale 

instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă Sector 1, rămân nemodificate. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic, Serviciul Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  322 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Aletheea” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare adresa Școlii Gimnazială ”Aletheea”, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 34923/13.09.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.10.2017; 

 În temeiul art.45, alin.(1), alin.(5) teza II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se numește doamna Ecaterina Raluca Condurachi (Enache) reprezentant al Consiliului 

Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Aletheea”, situată în Drumul 

Piscul Moșului nr. 10, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, Școala Gimnazială 

”Aletheea”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  323 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Liceul Teoretic ”Școala Europeană București” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare adresa Asociației Școala Europeană București, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 36791/25.09.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.10.2017; 

 În temeiul art.45, alin.(1), alin.(5) teza II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se numesc doamna Ilinca Macarie și domnul Alexandru Ștefan Deaconu reprezentanţi ai 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic ”Școala Europeană 

București”, situat în Strada Expoziției nr. 24D, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 şi Liceul Teoretic ”Școala 

Europeană București”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  324 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială AVENOR 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere adresa Școlii Gimnazială AVENOR, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 38352/03.10.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.10.2017; 

 În temeiul art.45, alin.(1), alin.(5) teza II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se numește domnul Gheorghiță Liviu Goncea reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială AVENOR, situată în Drumul Pădurea 

Pustnicu nr. 225A, bl.TO42, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, Școala Gimnazială AVENOR, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  325 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Grădinița ”Lui Matei” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere adresa Grădiniței ”Lui Matei”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 39090/09.10.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.10.2017; 

 În temeiul art.45, alin.(1), alin.(5) teza II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se numește domnul Gheorghiță Liviu Goncea reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ”Lui Matei”, situată în Str. Gheorghe Ionescu 

Sisești nr. 40, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, Grădinița ”Lui Matei”, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  326 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Contractului colectiv de muncă la nivelul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. i/2100/31.10.2017; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea persoanlului plătit din fonduri 

publice; 

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

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Sentinţa civilă nr. 12RZ/14.10.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a 

Civilă în Dosarul nr. 28713/3/2016, precum şi adresa de împuternicire emisă de Sindicatul ROUA, 

înregistrată sub nr. 06/03.05.2017; 

 Văzând Sentinţa civilă nr. 909/08.07.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a 

Civilă în Dosarul nr. 19301/3/2016, precum şi adresa de împuternicire emisă de Federaţia Sanitas din 

România, înregistrată sub nr. 658/25.05.2017; 

 Văzând Dispoziţia nr. 2189/12.06.2017 emisă de Primarul Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, precum şi Dispoziţia nr. 3768/08.06.2017 emisă de directorul general al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Ţinând seama de Procesele-verbale încheiate în perioada de negociere a clauzelor contractului 

colectiv de muncă, respectiv mai-octombrie 2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsă, persoana care exercită atribuţiile specifice funcţiei publice de 

conducere, să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.  

 Art.3. Contractul colectiv de muncă produce efecte de la data înregistrării la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Bucureşti.  

 Art.4. Clauzele contractului colectiv de muncă referitoare la drepturi în bani sau echivalente, se 

aplică sub condiţia încadrării în prevederile bugetare cu această destinaţie, aprobate prin bugetul 

anual de venituri şi cheltuieli.  

 Art.5. Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 4 (patru) 

exemplare originale se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1. 

 Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  327 

Data:  31.10.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.266/28.08.2017 privind aprobarea extinderii Programului ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” 

pentru elevii din învațămantul preuniversitar ai Sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

Specialitate întocmit de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M/2241/31.10.2017; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Având în vedere prevederile: 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată și 

republicată; 

 - Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

 - O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 266/28.08.2017 privind 

aprobarea extinderii Programului ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” pentru elevii din învațământul 

preuniversitar ai Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

al Sectorului 1, 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art 81 alin. 2 lit. n), precum și art. 115 alin.(1) lit.b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. I. Începând cu data aprobării prezentei, se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 266/28.08.2017 privind aprobarea extinderii Programului ”EDUCAȚIE 

PENTRU VIAȚĂ” pentru elevii din învațământul preuniversitar ai Sectorului 1, în conformitate cu 

dispozițiile de mai jos: 
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 i. Se modifică numărul copiilor înscriși în programul ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” de la 2.500 

la 2.777. Prin urmare, punctul 3, paragraful nr. 4, teza a treia, din Anexa nr. 1 va avea 

următorul conținut: ”Programul se adresează unui număr de 2.777 copii înscrişi, 

activităţile specifice urmând să se deruleze în toate unităţile de învăţământ înscrise în 

program.” 

 ii. Se introduce în programul ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” Liceul Teoretic Bulgar „Hristo 

Botev”, și se modifică numărul de elevi înscriși în programul ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” 

la următoarele unități de învăţământ preuniversitar: Școala Gimnazială nr. 13, Școala 

Gimnazială nr. 162, Școala Gimnazială "Petre Ispirescu", Școala Gimnazială "Nicolae 

Grigorescu", Școala Gimnazială nr. 178, Școala Gimnazială nr. 181, Școala Gimnazială nr. 

183, Școala Gimnazială nr. 192, Liceul Teoretic “C. Brâncoveanu”, Școala Gimnazială 

"Alexandru Costescu", Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri”, Școala Gimnazială 

“Uruguay”, Școala Gimnazială “Geo Bogza”, Liceul Teoretic “J. Monnet” și bugetul alocat 

acestor unități, și, în consecință, întreg bugetul alocat programului, astfel:  

 

 Se modifică tabelul de la punctul 9 din Anexa 1 din: 

„ 

Denumire U.I.P Număr 

elevi 

Număr 

zile 

Alocația 

pe zi 

Total (lei) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 13 100 167 30 501,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 80 167 30 400,800 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE 

ISPIRESCU" 

160 167 30 801,600 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE 

GRIGORESCU" 

120 167 30 601,200 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178 120 167 30 601,200 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181 160 167 30 801,600 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183 120 167 30 601,200 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184 100 167 30 501,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192 40 167 30 200,400 

COLEGIUL TEHNIC “DINICU GOLESCU” 180 167 30 901,800 

LICEUL TEORETIC “C. BRÂNCOVEANU” 200 167 30 1,002,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU 

COSTESCU"  

200 167 30 1,002,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "SF. NICOLAE" 280 167 30 1,402,800 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. VOIEVOZI” 240 167 30 1,202,400 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE 

ALECSANDRI” 

60 167 30 300,600 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “URUGUAY” 80 167 30 400,800 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEO BOGZA” 80 167 30 400,800 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA 

VĂCĂRESCU” 

100 167 30 501,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 40 167 30 200,400 

LICEUL TEORETIC “J. MONNET” 40 167 30 200,400 

Total  2500   12,525,000 

” 

 

În: 

„ 

Denumire U.I.P Număr 

elevi 

Număr 

zile 

Alocația 

pe zi 

Total (lei) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 13 110 167 30 551,100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 107 167 30 536,070 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE 

ISPIRESCU" 

147 167 30 736,470 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE 

GRIGORESCU" 

140 167 30 701,400 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178 140 167 30 701,400 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181 178 167 30 891,780 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183 140 167 30 701,400 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184 100 167 30 501,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192 80 167 30 400,800 

COLEGIUL TEHNIC  “DINICU 

GOLESCU” 

180 167 30 901,800 

LICEUL TEORETIC “C. 

BRÂNCOVEANU” 

220 167 30 1,102,200 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU 

COSTESCU"  

243 167 30 1,217,430 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "SF. NICOLAE" 280 167 30 1,402,800 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. VOIEVOZI” 260 167 30 1,302,600 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE 

ALECSANDRI” 

80 167 30 400,800 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “URUGUAY” 90 167 30 450,900 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEO BOGZA” 100 167 30 501,000 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA 

VĂCĂRESCU” 

100 167 30 501,000 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 42 167 30 210,420 

LICEUL TEORETIC “J. MONNET” 0
1
 167 30 0 

LICEUL TEORETIC BULGAR “HRISTO 

BOTEV” 

40 167 30 200,400 

Total  2777   13,912,770 

„ 

 Art.II. Începând cu data aprobării prezentei, se modifică Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 266/28.08.2017 privind aprobarea extinderii Programului ”EDUCAȚIE 

PENTRU VIAȚĂ” pentru elevii din învațământul preuniversitar ai Sectorului 1, în sensul eliminării 

Liceului Teoretic “J. Monnet” din Lista şcolilor înscrise în program, precum și în sensul adăugării 

Liceului Teoretic Bulgar ”Hristo Botev” în această listă, care va avea următorul cuprins: 

 

“ 

NR.CRT. ȘCOALA 

1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 13 

2 ȘCOALA GIMAZIALĂ NR. 162 

3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ISPIRESCU" 

4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU" 

5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178 

6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181 

7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183 

8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184 

9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192 

10 COLEGIUL TEHNIC “DINICU GOLESCU” 

11 LICEUL TEORETIC “C. BRÂNCOVEANU” 

12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU COSTESCU"  

13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "SF. NICOLAE" 

14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. VOIEVOZI” 

15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI” 

16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “URUGUAY” 

17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEO BOGZA” 

18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA VĂCĂRESCU” 

19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 

20 LICEUL TEORETIC BULGAR “HRISTO BOTEV” 

                                                 
1
 Liceul Teoretic “J. Monnet” s-a retras din programul ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” conform 

adresei nr. 7134/29.09.2017. 
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”. 

 Art.III. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 

 Art.IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  328 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-

Teritoriale Sector 1-Municipiul Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică – Serviciul Legislație cu nr. M/2242/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată 

cu modificările și completările ulterioare 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare 

 Văzând prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea servicilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local. 

 Cunoscând prevederile H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor 

stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, precum şi HCGMB nr. 124/2008 

privind strategia de parcare de la nivelul Municipiului Bucureşti 

 În deplină concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

120/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



160 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se constituie Comisia Tehnică de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Sector 1 - Municipiul Bucureşti. Comisia va trebui să fie formată din personal calificat din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Poliţiei Locale 

Sector 1, Biroul de Poliție Rutieră al PMB.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 1 va emite o dispoziţie referitoare la componenţa Comisiei prevăzute 

la Art. 1, precum şi a Regulamentului de funcționare al acesteia.  

 Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, 

directorul general al Poliţiei Locale Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  329 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-econmice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„împrejmuire spații verzi” 

 

 Văzând raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția 

Investiții şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 80, art. 81 alin. (2), lit. m)  şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă studiul documentația tehnico-economică privind investiția „împrejmuire spații 

verzi”. 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „împrejmuire spații verzi” prevăzuți 

în Anexa 1 a prezentei Hotărâri. 

 Art. 3. Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse 

legal constituite. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Administrația 

Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  330 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 

al SC CET GRIVIŢA SRL 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referat de aprobare nr. 1332/12.10.2017 emis de SC CET GRIVIŢA SRL privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 avizat de Direcția Management 

Economic cu nr G/2933/31.10.2017; 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale; 

 - 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 partipaţie majoritară; 

 - Ordinul M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 - Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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

republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 

 - Art.58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

complectările ulterioare; 

 - În temeriul art.45 alin. (2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d), art..115 alin (2) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complectările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetulului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC CET 

GRIVIŢA SRL conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL şi Direcţia Management Economic vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  331 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2017, a anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 

iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul 

familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 avizat de Direcția Management 

Economic cu nr. G/2938/31.10.2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;  

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 37, art. 39 și art. 44. alin. 30 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 77/31.05.2016 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform căruia s-a stabilit numărul maxim de posturi de 175 pentru Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017  

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind 

stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și 
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funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 octombrie 2017, se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a 

salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1.  

 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti și Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  332 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția Juridică – Serviciul Legislație și Spații cu 

altă Destinație decât cea de Locuință cu nr. M/2243/31.10.2017 precum şi Raportul de specialitate nr. 

i/2061/27.10.2017 al Direcţiei Management şi Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Avand în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 – LEGE CADRU privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 precum și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public sector 1 și 

Dispoziția Primarului Sectorului 1 București nr. 2029/24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim 

de posturi pe anul 2017 pentru Administrația Domeniului Public Sector 1; 

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonantei nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 Având în vedere amendamentul formulat de domnul Virgil Adrian Suvac; 

 În temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.  
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 Art. 3. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia 

Management şi Resurse Umane, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  333 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind decontarea de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a contravalorii unor cheltuieli medicale de excepţie, pe care asistenţii maternali le 

realizează pentru copiii protejaţi în sistemul de asistenţă maternală al instituţiei 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G2940/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

125/2015; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 

familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali 

ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă decontarea de către Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a contravalorii unor cheltuieli medicale de excepţie, pe care asistenţii maternali le realizează 

pentru copiii protejaţi în sistemul de asistenţă maternală al instituţiei. 
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 Art.2. În sensul prezentei hotărâri, prin ”cheltuieli medicale de excepţie” se înţelege: 

medicamente, investigaţii medicale, proteze, orteze, tratamente stomatologice, aparate dentare, 

altele asemenea, a căror valoare depăşeşte 200 lei şi care nu sunt acordate sau decontate de către 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.  

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  334 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  ““CCeennttrruull  ddee  ZZii  AAnnaa””,,    

ddeerruullaatt  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ddee  ccăăttrree  AAssoocciiaaţţiiaa  ““SSff..  AAnnaa””  şşii  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2941/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Sf. Ana nr. 660/16.10.2017, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 52223/17.10.2017 privind 

continuarea colaborării cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Sf. Ana; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(1) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de către 

Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
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Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia de parteneriat, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Convenţia de parteneriat, menţionată la art. 1. 

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana 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 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  335 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, 

derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2936/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând solicitarea Asociaţiei Alternativa 2003 nr. 250/13.10.2017, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 51854/13.10.2017; 

 Luând în considerare Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între 

Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin. (1) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de 

Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia de parteneriat, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



174 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de parteneriat menţionată la art. 1. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Asociaţia Alternativa 2003 şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  336 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sumei de 1.550 lei Clubului Sportiv Antares pentru transportul 

a 28 de copii defavorizaţi ce vor participa la o competiţie sportivă, 

ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2937/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea a Antares Club Sportiv nr. 17/18.10.2017, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.52678/19.10.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.85 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 1.550 lei Clubului Sportiv Antares pentru plata 

transportului a 28 de copii defavorizaţi care vor participa la Trofeul Balcanic “Femi-Sport 2017” ce va 

avea loc în data de 28 octombrie la Buzău. 

  Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestei activităţi se suporta din bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Clubul Sportiv Antares vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  337 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament 

Viaţă şi Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia ”Viaţă şi Lumină” şi 

Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/2935/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare solicitarea Fundaţiei ”Viaţă şi Lumină” nr. 1537/12.10.2017, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 51654/12.10.2017;  

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Fundaţia ”Viaţă şi Lumină”; 

 Ţinând seama de Raportul de activitate întocmit de Fundaţia ”Viaţă şi Lumină”; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) art.81 alin. (2) lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”, 

derulat în parteneriat de Fundaţia ”Viaţă şi Lumină” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 
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Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia 

de colaborare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

şi pe seama Sectorului 1, Convenţia de colaborare menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundaţia ”Viaţă şi Lumină”şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  338 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.180 /30.06.2017 pentru 

stabilirea unor măsuri privind asigurarea unor condiții de funcționare a unor servicii publice 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București 

nr.S.M./P/13.976/27.07.2017;  

 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80 și art. 81 alin. (2) lit. o) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/30.06.2017 pentru 

stabilirea unor măsuri privind asigurarea unor condiții de funcționare a unor servicii publice. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și aparatul de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotarâri 

institutiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  339 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în 

vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Asociația Handbal Club Dinamo București în vederea finanțării de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun destinat 

”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea stării 

generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere materialele domnului consilier local ALDE Deaconu Alexandru Ștefan, privind 

Protocolul de Colaborare dintre Sectorul 1 București și Asociația Handbal Club Dinamo București, cu 

titlul ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea 

stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1”, având cele două programe sportive;  

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) şi alin. (3),  coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Handbal 

Club Dinamo Bucuresti în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli 
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prilejuite de implementarea proiectului comun destinat ”Promovarea practicării handbalului ca o formă 

de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1”. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  340 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.164 din data de 30 iunie 2017 

privind achiziţia de servicii de consultanţă cu privire la realizarea temei de concurs pentru 

obiectivul „Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădină 

publică“ 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică, 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M. 

/P/13.976/27.07.2017;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. q) și alin.(3) şi art.115, alin.(1), 

lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 164/30.06.2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 ”Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 va demara, conform legislaţiei în vigoare, 

procesul de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei de 

pregătire a concursului de soluţii şi a realizării temei de concurs pentru: Reabilitarea şi 

Transformarea în Grădina Publică a Parcului Gării de Nord, din zona delimitată de str. Witting, Bd. 

Dinicu Golescu şi Str. Gării.” 

 

 Art. II. (1) Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 164/30.06.2017 

rămân neschimbate.  
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  341 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.257 din data de 28 august 2017 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică, 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.257 din data de 28 august 

2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), art. 80 și art.81 alin.(2) lit.k) şi art.115, alin.(1), 

lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

 ”Finanțarea de baza a activității Centrului se face integral de la bugetul local și se mai aproba 

organizarea unor activități finanțate integral din venituri proprii, pe lângă activitatea de bază, precum 

și din donații și sponsorizări provenite, în condițiile legii, de la persoane fizice și persoane juridice, 

române sau străine.” 

 

 Art. II. Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 

rămân neschimbate.  

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Resurse Umane, Direcţia 

Investitii, Direcţia Management Economic, precum şi celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 implicate, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  342 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

al Municipiului București nr. 247 din 31.07.2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3393/ 2017 privind 

aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului1 nr.144/30.05.2017 pentru 

aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația 

Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții 

necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la care funcționează bazinul de 

înot „Tolea Grințescu”/ Floreasca. 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 247/31.07.2017 pentru stabilirea unor 

măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/ 30.05.2017 pentru aprobarea 

Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de 

Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare 

pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la care funcționează bazinul de înot „Tolea 

Grințescu”/ Floreasca. 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.369/30.08.2017 privind 

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

Federația Română de Polo în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii 

sau proiecte de interes public local; 
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 Urmare a scrisorii de intenție a Federației Române de Polo înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 8935 /07.03.2017 privind solicitarea sprijinului 

financiar în vederea modernizării bazinul „Tolea Grințescu/ Floreasca” precum și a memoriului 

înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 15864 /26.04.2017 

privind importanța alocării fondurilor necesare în vederea asigurării condițiilor optime care să permită 

locuitorilor acestui sector să beneficieze de un centru poloistic unic în România; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 247/31.07.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 1 nr. 144/ 30.05.2017. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii și Direcţia Management Economic vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  343 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

al Municipiului București nr. 248 din 31.07.2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3393/ 2017 privind 

aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.145/30.05.2017 pentru 

aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația 

Română de Scrimă privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de 

investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana 

Pascu”/ (fostă Floreasca). 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 248/31.07.2017 pentru stabilirea unor 

măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 145/ 30.05.2017 pentru aprobarea 

Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de 

Scrimă privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare 

pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă 

Floreasca). 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/30.08.2017 privind 

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

Federația Română de Scrimă în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii 

sau proiecte de interes public local; 
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 Urmare a scrisorii de intenție a Federației Române de Scrimă înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 16698 /03.05.2017 privind solicitarea 

sprijinului financiar în vederea realizării lucrărilor de modernizare și extindere a actualei săli de 

scrimă, anveloparea și reamenajări interioare la Sala de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca); 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr . 248/31.07.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 1 nr. 145/30.05.2017. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  344 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii nr. 278/2017 privind declararea unei căi de acces ca fiind drum 

de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de Guvern privind 

trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 

Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului Local 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 396/2017 

întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidența Electorală; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativă pentru 

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

 Ţinând seamă de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completãrile ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și Primarul Sectorului 1 de a efectua demersuri în 

numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza sectorului 1; 

 Ţinând seamă de Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 

public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al 

unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 1770/2010 privind Normele metodologice referitoare la 

criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ - teritoriale şi în administrarea consiliilor 

locale ale acestora; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.46/2008 Art. 37 alin1- lit e , alin 3 si Art. 38 alin1– Codul 

Silvic. 

 Ținând cont de Ordinul Ministrului nr.694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești; 

 Văzând Hotărârea nr. 278/2017 privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes 

local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei 

suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local 

 Ca urmarea a adresei nr. S.M./ P/ 18.387/16.10.2017 a Instituției Prefectului Municipiului 

București; 
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 În temeiul art.45 alin (2), art.80 si art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE  : 

 Art. I . Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/2017 și va avea 

următorul cuprins:  

 

 “ Art. 1: Se declară calea de acces, formată din Lotul 1(drum forestier) și Lotul 2 pădure, 

conform planului anexat, ca fiind drum de interes local. ” 

 

 Art. II: Se modifică art. 2 alin 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/2017 și va 

avea următorul cuprins:  

 

 “Art. 2 Se mandatează Primarul Sectorului 1 să obțină mandate exprese din partea Consiliului 

General al Municipiului București, cu privire la efectuarea oricăror demersuri necesare, în vederea 

realizarea căii de acces, identificate în baza Hotărârii 218 din data de 08.06.2017, a Consiliului 

General al Municipiului București. ” 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 278/2017 rămân 

nemodificate. 

 

 Art. IV. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală și Direcția Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  345 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile art. 42, 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea 

nr. 114/1996 a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost 

aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 

şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari; 

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

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor 

de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a 

unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi 

a celorlalte acte normative în domeniul locativ ; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică 

locală, rectificată şi modificată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 Art. 1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui 

solicitant îndreptăţit să primească în anul următor o locuinţă socială, criterii necesare care stau la 
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baza întocmirii listei de priorităţi valabilă pentru anul 2018, pentru repartizarea locuinţelor sociale şi 

de necesitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Utilităţi Publice – 

Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  346 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se dă acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea 

concentraţiilor de poluanţi din aer la nivelul Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală Sector 1 avizat de Direcția Investiții cu nr J/2283/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

 Avand in vedere Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna Dorina Luminița Bănișor. 

 În temeiul art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.e) şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se dă acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea 

concentraţiilor de poluanţi din aer și un sistem pentru monitorizarea poluării fonice, la nivelul 

Sectorului 1. 

 Art.2. Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să implementeze 

sistemul de monitorizare a concentraţiilor de poluanţi din aer și sistemul de monitorizarea a poluării 

fonice la nivelul Sectorului 1, 

 Art.3 (1) Primarul Sectorului 1 și Poliţia Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre 

entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  347 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri 

imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Management Economic, Serviciul Contabilitate nr. G 2509/26.09.2017 conform căruia s-au constatat 

erori materiale datorate procedurilor de tehno-redactare apărute în Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1; 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 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; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile 

situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (3),  art. 81 alin. (2) lit.j) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. (1) Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

187/27.11.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a 

unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1, în sensul rectificării unor erori materiale, 

după cum urmează: 

 

  La poziţia 46 a Anexei nr.1:  

 În loc de : 

46. Lot nr. 67, în suprafaţă de 5 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264593; 

 Se va citi: 

46. Lot nr. 67, în suprafaţă de 6 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264593; 
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  La poziţia 54 a Anexei nr.1:  

 În loc de : 

54. Lot nr. 86, în suprafaţă de 5 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264612; 

 Se va citi: 

54. Lot nr. 86, în suprafaţă de 6 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264612; 

 

  La poziţia 168 a Anexei nr.1:  

 În loc de : 

168. Lot nr. 252, în suprafaţă de 5 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264778; 

 Se va citi: 

168. Lot nr. 252, în suprafaţă de 6 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264778; 

 

  La poziţia 172 a Anexei nr.1: 

 În loc de : 

172. Lot nr.258, în suprafaţă de 10 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264784; 

 Se va citi: 

172. Lot nr.258, în suprafaţă de 11 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264784; 

 

  La poziţia 176 a Anexei nr.1: 

 În loc de : 

176. Lot nr.263, în suprafaţă de 10 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264789; 

 Se va citi: 

176. Lot nr.263, în suprafaţă de 11 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264789; 

 

  La poziţia 180 a Anexei nr.1: 

 În loc de : 

180. Lot nr.273, în suprafaţă de 88 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264799; 

 Se va citi: 

180. Lot nr.273, în suprafaţă de 89 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264799; 
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  La poziţia 270 a Anexei nr.1: 

 În loc de : 

270. Lot nr. 377, în suprafaţă de 323 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264903; 

 Se va citi: 

270. Lot nr. 377, în suprafaţă de 314 mp, reprezentând spaţiu verde, identificat cu număr cadastral 

264903. 

 

 (2) Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 privind 

transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate 

în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1, cu toate modificările și rectificările aduse, se va republica. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 

rămân neschimbate. 

 

 Art. III (1)Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Serviciul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 şi de celelalte servicii interesate. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  348 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/31.08.2016, poz.14, 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive 

pe terenul situat  în Sectorul 1 al Municipiului București 

PUD Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 30 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1865/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 - Văzând cererea proprietarului SC MEMORMED SRL, reprezentată legal prin Tugui Reka-

Rozalia, înregistrată la sediul Sectorului 1, cu nr. 40069/12.10.2017, 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 

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

consolidată 

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.e), art.81, alin.(2) lit.i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/31.08.2016, poz. 14, 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului 

București – Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 30. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  349 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AVIONULUI NR. 97 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1871/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 163/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B./ Studiu de rețele însușit de ing. Alina 

Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 14254/22.09.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. AVIONULUI NR. 97 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 163/16.10.2017, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  350 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 26, SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1874/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 165/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Dumitru Teodor Gh. Dumitrescu; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 8326 din 13.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e, art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 

26, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 165/16.10.2017, 

prezentat în anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  351 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

DRUMUL LĂPUȘ NR. 73C (71-73 – LOT 2), SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1869/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 162/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5449 din 12.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL LĂPUȘ NR. 73C (71-73 – 

LOT 2), SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 162/16.10.2017, 

prezentat în anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  352 

Data:  31.10.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ELENA CLUCEREASA NR. 26, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1873/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 166/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9250 din 14.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. ELENA CLUCEREASA NR. 26, 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 166/16.10.2017, prezentat în 

anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  353 

Data:  31.10.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

DRUMUL EUGEN BROTE NR.34, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1867/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 167/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Dumitru Teodor Gh. Dumitrescu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10133 din 19.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările  ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL EUGEN BROTE NR.34, 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 167/16.10.2017, prezentat în 

anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  354 

Data:  31.10.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. MALUL MIC NR. 26-30, SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1870/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 159/28.09.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Zenobia C. Nicolescu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12358 din 16.08.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. MALUL MIC NR. 26-30, SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 159/28.09.2017, prezentat în anexa 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  355 

Data:  31.10.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. MINERVEI NR. 38A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1868/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 161/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. nr. 1345337/21.07.2015; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16395/22.07.2015. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. MINERVEI NR. 38A - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 161/16.10.2017 prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  356 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. NATAȚIEI NR. 22 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1875/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 164/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9583 din 14.07.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. NATAȚIEI NR. 22, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 164/16.10.2017, prezentat în anexa 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  357 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

B-DUL OASPEȚILOR NR. 15 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1866/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 168/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Cristian I. Căiță; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11829 din 08.08.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – B-DUL OASPEȚILOR NR. 15, 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 168/16.10.2017, prezentat în 

anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  358 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

ȘOS. ODĂI NR.175-177 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1864/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 160/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 1399 din 24.05.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările  ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ȘOS. ODĂI NR.175-177, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 160/16.10.2017, prezentat în anexa 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  359 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

INTRAREA STEGARULUI NR. 62 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1872/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 170/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B./ studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Stanciu; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3485/13.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – INTRAREA STEGARULUI NR. 62 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 170/16.10.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  360 

Data:  31.10.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. VERBINELOR NR. 18, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1960/27.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 172/27.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 13155 din 06.09.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. VERBINELOR NR. 18, SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 172/27.10.2017, prezentat în anexa 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  361 

Data:  31.10.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. VERONICA MICLE NR. 29, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1876/17.10.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 169/16.10.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 14012 din 11.09.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată;  

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. VERONICA MICLE NR. 29, 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 169/16.10.2017, prezentat în 

anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  362 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe 

Diaconu 

 

 În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) lit.h
1 

) şi alin (3) din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 867/16.10.2017 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Diaconu, 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare Referatul constatator al Primarului Sectorului 1 şi al Secretarului 

Sectorului 1, 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Gheorghe Diaconu, conform dispoziţiilor Ordinului Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

867/16.10.2017. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  363 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea situaţiei juridice a unei părţi dintr-un bun imobil şi 

pentru stabilirea destinaţiei acesteia 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică – Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuit cu nr. 

M/2244/31.10.2017, 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din 

proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea 

publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/2003 privind transmiterea în 

folosinţă gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Şos. Odăi nr. 3-5 către unele servicii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/2013 privind 

reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 art. 115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 124 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în ceea ce priveşte suprafaţa de teren de 23.075 mp, situată în Municipiul 

Bucureşti, Sectorul 1, Şos. Odăi nr. 3-5, identificată potrivit Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Suprafaţa de teren prevăzută la art.1 este destinată realizării obiectivului de investiţii 

”Ansamblul de Locuinţe Sociale Şos. Odăi sector 1 Bucureşti” de către Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti prin compartimentele cu atribuţii specifice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1. 

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia Management Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Secretarul Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor asigura comunicarea 

prezentei hotărâri entităţilor prevăzute la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti, după caz. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  364 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.182 /30.06.2017 privind 

aprobarea implementării şi finanţării proiectului cultural  „Festivalul Balkanik” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;   

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 229/31.07.2017, 

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 80 și art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182 /30.06.2017 privind 

aprobarea implementării şi finanţării proiectului cultural „Festivalul Balkanik”. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și aparatul de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  365 

Data:  31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului ”Crăciunul Veteranilor” 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția 

Management Economic cu nr. G/2934/31.10.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 116/2000 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii 

Personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale nr.CV 1272/30.10.2017, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 54896/30.10.2017;  

 În temeiul art.45 alin.(2),  art.85 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

dministraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului “Crăciunul Veteranilor”, constând în acordarea unui 

pachet-cadou pentru sărbătorile de iarnă, în valoare de 300 lei/persoană, pentru 232 veterani de 

război din Sectorul 1, conform listei comunicate de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi 

Calitatea Vieţii Personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale conform Anexei 2, care face 

parte din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pachetul-cadou va conţine produsele propuse de către Departamentul pentru Relaţia cu 

Parlamentul şi Calitatea Vieţii Personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, conform Anexei 

nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.  
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 Art.3. Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea produselor şi confecţionarea pachetelor-cadou 

pentru Proiectul “Crăciunul Veteranilor” se vor suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1,  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.10.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  366 

Data:  31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru 

şedinţa din data de 20.11.2017 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor 

locale din data de 05.06.2016; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/31.07.2017 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 Luând în considerare propunerile formulate în timpul şedinţei, 

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Alexandru Ştefan Deaconu preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru ședința din data de 20.11.2017. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 20.11.2017.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  367 

Data:  20.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

ccuu  pprriivviirree  llaa    

vvaalliiddaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  ddee  ccoonnssiilliieerr  îînn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  ddoommnnuulluuii  

ZZAAMMFFIIRR  VVIICCTTOORR  

 

 Având în vedere dispoziţiile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificările Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 867/16.10.2017 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Diaconu; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363/31.10.2017 prin care s-a luat act de 

încetarea de drept a mandatului domnului Gheorghe Diaconu, conform Ordinului Prefectului 

Municipiului Bucureşti nr. 867/16.10.2017; 

 Având în vedere adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, din data de 26.09.2017, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 37130/26.09.2017, prin care se confirmă că 

domnul ZZAAMMFFIIRR  VVIICCTTOORR este supleant pe lista USB; 

 Ţinând cont de Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 20.11.2017, 

 În temeiul art.32 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului al domnului 

ZZaammffiirr  VViiccttoorr. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în 

data de 20.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  368 

Data:  20.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 304/27.09.2017 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea în 

administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă 

Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit Direcția Juridică cu nr. 2369/14.11.2017; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind 

revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa 

nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.304/31.10.2017 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea în administrarea 

Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a 

terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, 

aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1; 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 lit c) coroborat cu art. 36 alin. 5 lit a) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de amendamentul domnului Cristian Laurențiu Bulfon; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI   1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.I. Se modifică art. V al hotărârii mai sus menționate, care va avea următorul cuprins:  

 ”Art.V. Art. 2 al hotărârii mai sus menționate devine art. 3 și se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins: ”Predarea, respectiv preluarea terenurilor și a clădirilor menționate la art. 1 și art. 2 

din prezenta hotărâre se va face în baza unui protocol de predare – primire, încheiat între 
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Administrația Piețelor Sector 1 și Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, până la data de 01.04.2018.” 

 Art.II. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Piețelor Sector 1 și Administrația Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în 

data de 20.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  369 

Data:  20.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de premii studenților sportivi și antrenorilor din cadrul Federației 

Sportului Școlar și Universitar, medaliați la Universiada de Vară, Taipei 2017 

 

 Având în vedere inițiativa Primarului Sectorului 1 de a sprijini performanța sportivă prin premierea 

studenților sportivi și antrenorilor din cadrul Federației Sportului Școlar și Universitar, medaliați la 

Universiada de Vară, Taipei 2017 și informarea Ministrului Educației Naționale, reprezentat prin dl. Liviu 

Marian Pop, înregistrat la Primăria Sectorului 1, cu nr. 39563/10.10.2017, prin care a fost furnizată lista 

completă a sportivilor și antrenorilor români care au obținut medalii la Universiada de Vară, Taipei 2017,  

 Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 si art 18^1, alin. (2), lit. f. (modificat prin OUG 38/2017 la 

29.05.2017) și ale Capitolului IV din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere și prevederile din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

educatiei fizice și sportului nr. 69/2000 din 13.09.2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit. j) şi k) coroborat cu art.115 alin.(2) lit.b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă acordarea de premii în valoare totală de 68.500 Lei studenților sportivi și 

antrenorilor din cadrul Federației Sportului Școlar și Universitar, medaliați la Universiada de Vară, 

Taipei 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei Centrului Cultural 

al Sectorului 1, Federației Sportului Școlar și Universitar precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în 

data de 20.11.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  370 

Data:  20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea încheierii unui protocol între  

Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundaţia “Ion Țiriac”  

în vederea desfășurării proiectului sportiv „After School Sportiv” 

 

 Având în vedere petiţia înaintată de Fundatia „Ion Țiriac” și înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 44607/14.11.2017, prin care se solicită aprobarea cooperarii între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația „Ion Țiriac” în vederea desfășurării 

Proiectului sportiv „After School Sportiv, în perioada 5 decembrie 2017 – 26 aprilie 2018,  

 Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1, 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.257 din data de 28 august 

2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural  al Sectorului 1 modificata prin 

HCL S1 nr.342/31.10.2017; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare, inclusiv OUG nr. 38/2017;  

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea unui protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația „Ion 

Țiriac” în vederea desfășurării Proiectului sportiv „After School Sportiv” în perioada 5 decembrie 2017 

– 26 aprilie 2018. 

 Art.2 Protocolul, așa cum este prevăzut în Anexa 1, face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează Directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze Protocolul 

prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 (1) Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 20.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  371 

Data:  20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1  

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor 

locale din data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.150/30.09.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/31.07.2017 și 

nr. 367/20.11.2017, privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 Luând în considerare propunerile formulate în timpul şedinţei, 

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Alexandru Ştefan Deaconu preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  372 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G3099/14.11.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 87075/14.11.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 5728/09.11.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de diminuare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti. 

 Conform adresei nr. 5679/924241/09.11.2017 transmisă de către Direcția Generală de Impozite 

și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum și estimările pentru anii 

2018-2020. 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.„‟a‟‟, art.81, alin.(2), lit.„‟d‟‟ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.543.696,84 mii lei, conform anexei nr. 1. 
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 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL 

SECTORULUI 1 
1.514.627,96 1.543.696,84 +29.068,88 

Secțiunea de funcționare 1.229.196,62 1.258.265,50 +29.068,88 

Secțiunea de dezvoltare 285.431,34 285.431,34 0,00 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.213.310,87 1.242.250,87 +28.940,00 

Secțiunea de funcționare 1.207.624,90 1.236.564,90 +28.940,00 

Secțiunea de dezvoltare 5.685,97 5.685,97 0,00 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

21.788,52 21.917,10 +128,88 

Secțiunea de funcționare 21.571,72 21.700,60 +128,88 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.213.310,87 mii lei se majorează 

cu 28.940,00 mii lei, devenind 1.242.250,87 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 

1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 21.788,22 mii lei lei se majoreaza cu 128,88 

mii lei, devenind 21.917,10 mii lei, conform anexei 1.3 (1.3.1; 1.3.2); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 

mii lei conform anexei 1.5; 
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 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 

mii lei.   

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.685.735,27 mii lei se majorează cu 29.068,88 mii lei, devenind 1.714.804,15 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

BUGET RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 
INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.685.735,27 1.714.804,15 +29.068,88 

Secțiunea de funcționare 1.233.508,84 1.262.577,72 +29.068,88 

Secțiunea de dezvoltare 452.015,43 452.015,43 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  LOCAL   

AL SECTORULUI 1 

 

1.380.105,96 

 

 

1.409.045,96 

 

+28.940,00 

Secțiunea de funcționare 1.207.624,90 1.236.564,90 +28.940,00 

Secțiunea de dezvoltare 172.481,06 172.481,06 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

26.100,44 26.229,32 +128,88 

Secțiunea de funcționare 25.883,94 26.012,82 +128,88 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 
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 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe 

cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, 

astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

 2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 

4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 

de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile 

publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi 

modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.380.105,96 mii lei se 

majorează cu 28.940,00 mii lei, devenind 1.409.045,96 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.409.045,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.236.564,90 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.481,06 mii lei. 

 

 (2) 39.412,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.080,00 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.332,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

 (3) 33.881,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.854,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);  

  

 (4) 16.460,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 16.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

 (5) 1.017,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 516,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

  

 (6) 30.481,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.715,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.766,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);  

 

 (7) 573.809,20 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Secțiunea de funcţionare este în sumă de 503.462,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 70.347,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.2.1; 1.2.1.6.2.1.1); 

 

 (8) 62.704,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.588,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1);  

 

 (9) 121.130,66 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 91.742,66 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.388,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3);  
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 (10) 185.292,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 175.592,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (11) 126.876,60 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 115.303,60 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 11.573,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3); 

 

 (12) 190.006,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 182.735,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.271,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1); 

   

 (13) 27.976,50 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.516,50 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1). 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 26.100,44 mii lei se majorează cu 128,88 mii lei, 

devenind 26.229,32 mii lei, conform anexei 1.4 si este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 26.229,32 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.012,82 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, conform anexei 1.4.1.  

 

 (2) 15.496,32 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.279,82 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1).  

 

 (3) 10.733,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.733,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.2 (1.4.1.2.1).  
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 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.5.1; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificandu-se conform anexei 1.5.1.1 (1.5.1.1.1) 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 452.026,43 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.281,06 172.281,06 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

216,50 216,50 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Art. 4.  

(1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, 

Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliția Locală, Administrația 

Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate ale 
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Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  373 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru 

finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 

1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.s), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 

lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională). 

 

 Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și 

Patriarhia Română, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al 

Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2. 
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 Art.4. Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuţie se va face de către Direcţia 

Investiţii și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1, potrivit competențelor. 

 

 Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic şi Serviciul 

Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Alexandru-Ştefan Deaconu Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  374 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. sector 1 nr.182/2013 privind aprobarea Regulamentul pentru 

organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti  

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 14367/11.10.2017 avizat de Direcția Utilități 

Publice;  

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Având în vedere prevederile:  

 - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, republicată, 

aprobată prin Legea nr. 650/2002;  

 - Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață;  

 - H.CGBM nr. 118/204 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele 

stradale; 

 - HCLS 1 nr.182/2013 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea comerțului stradal 

pe raza administrative teritorială a sectorului 1 al municipiului București 

 - Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;  

 - Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal;  

 - Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;  

 - Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone 

publice 

 - Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind 

amplasarea unor obiecte de mobilier urban  

 În conformitate cu prevederile ar. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin. (2), lit.”a” coroborate cu prevederile art.115 alin. (1), lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală – republicată cu modificările și completările ulterioare,  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se abrobă modificarea art. 5 a H.C.L.S 1. nr.182/2013 în sensul introducerii lit. i) care va 

avea următorul cuprins: 

“ lit i) autovehicul tip rulotă – rulote autopropulsate pe roți dotate cu elemente de confort proprii unei 

activiăți comerciale. 

lit j) vehicule tip căruță și alte echipamente de mobilier urban dotate cu elemente de confort proprii 

unei activități comerciale”  

 Art. II. Celelalte prevederi ale HCGMB 182/2013 rămân neschimbate. 

 Art. III. (1) Primarul Sector 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției 

Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  375 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind amplasarea unor vehicule tip căruță și autovehicule tip rulotă - rulote 

autopropulsate, pe străzile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea 

desfășurări activității de comerț stradal  

 

 Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 11592/25.08.2017 avizat de Direcția Utilități 

Publice;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Având în vedere prevederile:  

 - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, republicată, 

aprobată prin Legea nr. 650/2002;  

 - Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață;  

 - H.CGBM nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele 

stradale; 

 - HCLS 1 nr.182/2013 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea comerțului stradal 

pe raza administrative teritorială a sectorului 1 al municipiului București 

 - Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;  

 - Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal;  

 - Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;  

 - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone 

publice 

 - Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind 

amplasarea unor obiecte de mobilier urban;  

 În conformitate cu prevederile ar. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 
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 În temeiul art.45 alin. (2), lit.”a” corobortate cu prevederile art.115 alin. (1), lit.”b” din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se abrobă de principiu amplasarea unor vehicule tip caruță și autovehicule tip rulotă - 

rulote autopropulsate, pe străzile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea 

desfășurării activității de comerț stradal; 

 Art. 2. Amplasarea acestora se va face pe străzile aflate în administrarea Consilului Local 

Sector 1, locații avizate de Arhitectul Sectorului 1. 

 Art. 3. Autorizațiile de funcționare vor fi eliberate de Serviciul Utilități Publice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1, în baza unui regulament ce va fi stabilit ulterior. 

 Art. 4. (1) Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Utilități Publice - Serviciul Utilități 

Publice, și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.   

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  376 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-econmice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă A.D.P. Sector 1” 

 

 Văzând raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția 

Investiții cu nr 357/22.11.2017 şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative; 

 Având în vedere amendamentul formulat de doamna Ramona Porumb; 

 În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art. 81 alin. (2), lit. m) şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă studiul documentația tehnico-economică privind investiția „sistem de 

supraveghere video metropolitan și centru de comandă A.D.P. Sector 1”.  

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „sistem de supraveghere video 

metropolitan și centru de comandă A.D.P. Sector 1” prevăzuți în Anexa 1 a prezentei Hotărâri 

 Art. 3. Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse 

legal constituite. 

 Art. 4. Monitorizarea, gestionarea și colectarea datelor se va realiza de către Poliția Locală a 

Sectorului 1. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept și Administrația 

Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.   

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  377 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet 

alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 

1” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

Specialitate întocmit de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, avizat de Direcția Management Economic cu nr.G/3209/22.11.2017; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Având în vedere prevederile: 

 - Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările și 

completările ulterioare, republicată; 

 - O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului- cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţei nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordinului Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126 din 5 

noiembrie 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; 

 - Legii nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei 

alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii 

sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea 

implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar- 

clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”;  

 Ținând cont de nota de rectificare a erorii materiale nr. K/1635/01.08.2017, înregistrată la 

registratura Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 

1 sub nr. 9656/04.08.2017; 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 
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al Sectorului 1, 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art 81 alin. 2 lit. n), precum și art. 115 alin.(1) lit.b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. I. Începând cu data aprobării prezentei, se modifică punctul 1, intitulat ”Scopul 

programului”, din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 

privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din 

ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, acesta urmând a avea 

următorul conținut: 

 

“Prin implementarea proiectului „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar – clasele 0 – 

IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1” se dorește asigurarea unui „pachet alimentar” 

pentru cei aproximativ 12.600 de elevi care frecventează unitățile de învățământ de stat, cu 

ciclu primar, de pe raza Sectorului 1 (26 de școli gimnaziale și 8 licee), fiind exceptați elevii 

care sunt incluși în alte programe similare finanțate de către Primăria Sectorului 1.”  

 

 Art.II. Începând cu data aprobării prezentei, se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului 

Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de 

învățământ din Sectorul 1”, cu punctul nr. 9, intitulat ”Finanțarea proiectului”, acesta urmând a 

avea următorul conținut:  

 

“9. Finanțarea proiectului  

 

Valoarea pachetului alimentar sau a mesei calde, după caz, este estimată la 15 lei / zi / elev. 

Costul implementării proiectului educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din 

ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1” va fi de aproximativ 

189.000 lei/zi și va fi suportat integral din bugetul local.” 

 

 Art.III. Începând cu data aprobării prezentei, se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului 

Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de 

învățământ din Sectorul 1”, cu punctul nr. 10, intitulat ”Criterii de eligibilitate privind înscrierea 

elevilor în proiect”, acesta urmând a avea următorul conținut: 

 

“ 10. Criterii de eligibilitate privind înscrierea elevilor în proiect 
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Pentru înscrierea în Proiectul Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul 

primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, elevii trebuie să 

îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții: 

 a) să fie înscriși la o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1; 

 b) să facă parte din ciclul primar de învățământ; 

 c) să nu fie incluși în alte programe similare finanțate de către Primăria Sectorului 1.  

 

Cu titlu de exemplu, elevii care beneficiază de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 266 din 2017 privind probarea extinderii Programului ”Educație pentru viață” 

pentru elevii din învățământul preuniversitar ai Sectorului 1, cu modificările și completările 

ulterioare, nu vor putea beneficia simultan și de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 197 din 2017 privind aprobarea implementării Proiectului educaţional şi social 

„Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din 

Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Pentru a preveni orice neînțelegeri, menționăm că elevii care beneficiază de prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 640 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli 

al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul şcolar 2017-2018 vor putea beneficia totodată și de prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197 din 2017 privind aprobarea implementării Proiectului 

educaţional şi social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din 

unitățile de învățământ din Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare. ” 

 

 Art. IV. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 

 Art.V. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  378 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare 

familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și 

care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

avizat de Direcția Juridică – Serviciul legislație cu nr. M/2431/22.11.2017; 

 Ținând seama de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 232/07.07.2017 

privind acordarea unei sume în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate 

în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sector 1 nr. 81/2016 privind 

aprobarea Regulamentului privind inițierea, organizarea și derularea programelor/proiectelor în 

domeniile social-cultural și recreativ pe raza sectorului 1 al Municipiului București, dar și orice alte 

prevederi contrare referitoare la organizarea evenimentelor destinate familiilor ce împlinesc 50 de ani 

de căsătorie adoptate la nivelul sectorului 1 al municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborat cu art.115 alin.(2) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă acordarea sumei în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare, fiecărei 

familii care are domiciliul stabilit pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului 

București și care împlinește 50 de ani de căsătorie.   

 

 Art.2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază o singură dată, familiile care au împlinit 50 

de ani de căsătorie neîntreruptă şi care au avut domiciliul pe raza sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior 

depunerii cererii. 

 

 Art.3. În vederea obţinerii sumei stabilite la art. 1, beneficiarii depun la registratura Sectorului 1 

sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cerere însoţită de 

următoarele documente: 

  copii ale actelor de identitate ale soţilor; 

  copia certificatului de căsătorie;  

  dovada faptului că familia a avut domiciliul stabil pe raza sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior 

depunerii cererii, eliberată de Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector 1. 

 

 Art.4. Nu pot beneficia de prevederile art.1, familiile care au beneficiat în perioada 2004 - 2015 

de alt tip de celebrare a unei căsătorii durabile din partea Primăriei Sectorului 1 București. 

 

 Art.5. Suma de 1000 lei se acordă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi poate fi ridicată de la casieria Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 de către unul dintre soţi sau de către reprezentantul 

legal al acestora.   

 

 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 232/2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1000 lei şi a unei diplome 

aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie și punctul 8 al 

Secțiunii 4 (Evenimente, Programe, Proiecte desfășurate în comun) din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local al Sector 1 nr. 81/2016 privind aprobarea Regulamentului privind inițierea, 

organizarea și derularea programelor/proiectelor în domeniile social-cultural și recreativ pe raza 

sectorului 1 al Municipiului București, precum și orice alte prevederi contrare referitoare la 

organizarea evenimentelor destinate familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie adoptate la nivelul 

sectorului 1 al Municipiului București .  

 

 Art.7. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  379 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Caritas Bucureşti  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

avizat de Direcția Juridică – Serviciul Legislație cu nr. M/2434/22.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea Asociaţiei Caritas Bucureşti nr. 550/02.11.2017, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 55704/02.11.2017; 

 Văzând Decizia de acordate a licenţei de funcţionare serviciu social nr. 792/30.03.2016 emisă 

de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Licenţa de funcţionare 

Seria LF nr. 0000243, eliberată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice la data de 30.03.2016, respectiv Certificatul de acreditare Seria AF nr. 000402, eliberat de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la data de 10.04.2014; 

 Având în vedere Raportul de activitate pentru perioada octombrie 2016 – septembrie 2017, 

elaborat de Asociaţia SOS Satele Copiilor România; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul 

implementării Proiectului „Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan”.  

 Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas 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 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  380 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Juridică – Serviciul Legislație cu nr. M/2435/22.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând solicitarea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr. 1242/20.10.2017, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.55999/06.11.2017; 

 Având în vedere Licenţele de funcţionare Seria LF nr.0000227, respectiv Seria LF nr.0000228, 

eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în data de 

26.02.2016, precum şi Certificatul de acreditare seria AF nr.000431, eliberat de Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în data de 15.04.2014; 

 Luând în considerare Raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă social în perioada 

septembrie 2016 – octombrie 2017;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor 

România, sens în care se va încheia Convenţia de colaborare, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de colaborare menţionată la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociaţia SOS Satele Copiilor România 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  381 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector1 avizat de Direcția 

Juridică – Serviciul Legislație cu nr. M/2434/22.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind 

aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei 

în familie; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36/2004 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română-Asociaţia 

Diaconia, în vederea finanţării şi dezvoltării în comun a Proiectului „Aşezământul Social Justinian 

Marina”; 

 Având în vedere cererea 150/15.11.2017 formulată de Asociaţia Diaconia, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 57525/15.11.2017; 

 Luând în considerare Licenţele de funcţionare Seria LF nr. 0005158/16.06.2016, respectiv 

Seria LF nr. 0005159/16.06.2016, eliberate de Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, precum şi Certificatul de acreditare Seria AF nr. 000443, eliberat la data de 

28.04.2014 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ; 
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 Ţinând seama de Raportul de activitate al Asociaţiei Diaconia  pentru anul 2017 

nr.147/06.11.2017; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi  art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul 

Social Justinian Marina.   

 Art.2 În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia -

Aşezământul Social Justinian Marina, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina 

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 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  382 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905  din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua 

structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului 
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Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  383 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea de principiu a achiziționării de către Sectorul 1 al Municipiului 

București de autovehicule electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Utilități Publice –Serviciul Administrativ; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 În temeiul Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Deciziile Comisiei Europene privind protecția mediului; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternative; 

 În temeiul art.45 alin. (1), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115, alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă în principiu achiziționarea de către Sectorul 1 al Municipiului București de 

autovehicule electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora. 

 Art. 2. – Documentația tehnico-economică, studiul de fezabilitate va determina numărul de 

vehicule și dimensionarea infrastructurii de încărcare necesară acestora, implicit și stabilirea 

amplasametelor stațiilor de încărcare. 

 Art. 4. – (1) Primarul Sectorului 1 și aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  384 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, 

pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna 

Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizată de Direcția Management Economic cu nr. G/3208/22.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modifiările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completări ulterioare; 

 Văzând cererea doamnei Armean Nadia Marioara, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 58010/15.11.2017;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea acordării de către Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

a ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale. 
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 Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  doamna Armean Nadia Marioara 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 28.11.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  385 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie 

socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlineşte în cursul 

anului 2017, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu 

destinaţie socială, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei lunare pentru aceste locuinţe 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Juridică - Serviciul Legislație cu nr. M/2437/22.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Văzând şi prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/2012 privind aprobarea efectuării, 

la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a schimbului de 

locuinţe între chiriaşii locuinţelor cu destinaţie socială, aflate în proprietatea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.90/2015 privind aprobarea reînnoirii 

contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru 

închirierea locuinţelor cu destinaţie social, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste 

locuinţe 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor de închiriere 

pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, al căror termen de închiriere se împlinește în cursul 

anului 2017. 

 Art.2. (1) Se aprobă modelul de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie 

socială, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Contractul-cadru se va utiliza la reînnoirea contractelor de închiriere al căror termen se 

împlinește în cursul anului 2017, precum și la încheierea unor contracte de închiriere noi. 

 (3) Contractele de închiriere aflate în executare la data prezentei hotărâri vor fi modificate, 

conform modelului-cadru din anexa la prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Contractul-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială menţionat la art. 1 

poate fi completat cu noi clauze la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1.  

 (2) În sensul celor de mai sus, se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

să aprobe referatul justificativ întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 în situaţia în care se impune introducerea unor clauze suplimentare în cuprinsul unor 

contracte de închiriere. 

 Art.4. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în numele şi pe 

seama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, contractele de 

închiriere și actele adiționale la contractele de închiriere. 

 Art.5. Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele cu destinaţie socială se stabileşte la 10% din 

venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând ca valoarea exprimată în lei a 

acestuia să fie menţionată în mod expres în contractul de închiriere. Chiria se recalculează la fiecare 

12 luni, în luna corespunzătoare celei în care a fost semnat contractul de închiriere.  

 Art.6. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local Sector 

1 nr. 90/2015. 

 Art.7. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  386 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, avizat de Direcția Management 

Resurse Umane cu nr. i/2454/24.11.2017; 

 Având în vedere Raportul comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Avizul nr. 51942/2017, emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat la 

Complexul Multifuncțional Caraiman; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. e), coroborate cu prevederile art. 

115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRAŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Cu data adoptării prezentei Hotărâri se abrogă Anexa nr.1, Anexa 2 si Anexa nr. 3 la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 26/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman;  

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman și 

Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  387 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26, SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2138/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 180/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

  Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / Studiului de rețele însușit de 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș  

  - Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB 15539/20.10.2017. Studiu de trafic însușit de 

S.C. Traffic Audit Consulting S.R.L nr. 9688 din 13.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT 

NR. 26 (fost SOLD. GHEORGHE BUCIUMAT NR. 26-28)”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef 

nr. 180/10.11.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  388 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CLĂBUCET NR. 27 , SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2131/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 173/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Silvia A. Costea; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9688 din 13.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. CLĂBUCET NR. 27, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 173/10.11.2017, prezentat în anexa 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  389 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 12A (FOST ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 38) - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2139/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 181/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10635/20.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL REGIMENTULUI NR. 12A 

(FOST ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 38) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate 

cu Avizul Arhitectului Şef nr. 181/10.11.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări 

vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  390 

Data:  28.11.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 73, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2134/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 176/10.11.2017emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. nr. 1391169/19.02.2016; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 17275/23.10.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL REGIMENTULUI NR. 73, 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 176/10.11.2017, prezentat în 

anexa 1 și cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  391 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. HERMAN OBERTH NR. 61A (FOST 61, LOT 2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2135/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 177/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10634/20.07.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. HERMAN OBERTH NR. 61A 

(FOST 61, LOT 2) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

177/10.11.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 

nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  392 

Data:  28.11.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ION BIANU NR. 56, SECTORUL 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2132/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 174/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Mariana N. Dorobanțu; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11833 din 21.08.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. ION BIANU NR. 56, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 174/10.11.2017, prezentat în anexa 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  393 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LINIȘTEI NR. 14BIS - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2133/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 175/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. nr. 1370496/13.11.2015; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 19777/23.09.2015. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. LINIȘTEI NR. 14BIS - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 175/10.11.2017, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  394 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NAVIGAȚIEI NR. 3 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2137/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 179/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B./ studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7887/13.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. NAVIGAȚIEI NR. 3 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 179/10.11.2017, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  395 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PLOPULUI NR. 5 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2136/10.11.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 178/10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Costel Bungețeanu; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9155/25.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. PLOPULUI NR. 5, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 178/10.11.2017, prezentat în anexa 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  396 

Data:  28.11.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui protocol de predare primire cu Regia Autonomă de 

Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”, în baza art. II din Legea nr. 303/2008 

privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și 

completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 

328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, pentru 

sălile și grădinile de spectacol cinematografic prevăzute în Sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 

pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal în 

dosarul cu nr. 8128/2/2013 care se mai află în administrarea Regiei 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate elaborat de 

Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu art. II din legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, 

precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia 

 Având în vedere dispozitivul sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel 

București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul cu nr. 8128/2/2013, rămasă 

definitivă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1091/14.06.2016; 

 Existența pe rolul Curții de Apel București - Secția de contencios administrativ a dosarului nr. 

4313/2/2017, pentru punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 

1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ 

și Fiscal împotriva Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”; 

 Procesele verbale de predare primire a documentelor referitoare la cinematografele cuprinse în 

dispozitivul sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII 

– a Contencios Administrativ și Fiscal, semnate între Sectorul 1 al Municipiului București și 

reprezentanții Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”; 

 Manifestarea de voință a Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-

Film” din adresa nr. 6245/27.10.2017 de a stinge litigiul reprezentat de dosarul nr. 4313/2/2017, prin 

semnarea protocolului de predare primire a cinematografelor care se mai află în administrarea 

RADEF și predarea efectivă a acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ținând cont de Decizia nr. 19/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 

prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind 

reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor 
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imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgenţă; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l. Se aprobă modelul de protocol de predare primire din Anexa la prezenta hotărâre ce va fi 

încheiat în temeiul art. II din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, 

precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia cu Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film” ce 

are ca obiect Cinematograful PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 – București; 

Cinematograful EXCELSIOR situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174,  sector 1 – București; 

Cinematograful COTROCENI situat în Șos. Cotroceni nr. 6, sector 5 – București; Terenul aferent 

cinematografului GRĂDINA PARC situat în Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București și bunurile 

mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 prin efectul dispozițiilor art. II pct. 2 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind 

cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. 

 Art.2. Se mandatează primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze protocolul de 

predare primire menționat la art. 1. 

 Art.3. În termen de 10 zile de la încheierea protocolului, părțile semnatare vor încheia procese-

verbale de predare-primire pentru fiecare activ, care sunt anexe și parte integrantă a protocolului, în 

care vor fi identificate cu exactitate bunurile mobile și imobile menționate la art. 1. 

 Art. 4 Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 1 de mai sus va deveni efectivă la data 

intrării în vigoare a Hotărârii Consiliul Local Sector 1 prin care se asumă protocolul și anexele sale 

semnate. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Juridică, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei Instituției 

Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  397 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, 

burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat Sector 1  

pentru semestrul I al anului școlar 2017 -2018  

 

 Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/3216/23.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 

Educaţiei Naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr. 5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 3470/07 martie 2012; 

 În baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea unui număr total de 14.106 burse (10.507 de merit, 461 de 

performanță, 97 de studiu și 3.041 de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat Sector 1, București pentru semestrul I al anului școlar 2017 -2018, 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.  

 Art. 2. – Se aprobă cuantumul unei burse de performanță pentru anul școlar 2017– 2018,  în 

sumă de 600 lei/lună/elev. 

 Art. 3. – Se aprobă cuantumul unei burse de merit, de studiu sau de ajutor social pentru anul 

școlar 2017 - 2018, în sumă de 300 lei/ luna/ elev. 
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 Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Directorii unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) - Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  398 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1 

 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Având în vedere precizările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1;  

 Ținând seama de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363/31.10.2017, 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Diaconu, 

 Ţinând seama de solicitările formulate de o parte dintre consilierii locali ai sectorului 1 de a fi 

înlocuiţi în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1 la unele instituţii de învăţământ;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 
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privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1 rămân neschimbate. 

 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  399 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru abrogarea articolului 2 al Hotărârii nr.301/27.09.2017  

privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1  

în vederea încheierii unor contracte de comodat  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.S.M./19581/P/ 

/24.10.2017;  

 Văzând Hotărârea nr.301/27.09.2017 privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul 

Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unor contracte de comodat; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit.s) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) 

lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. I. Se abrogă articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 301/27.09.2017 

privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unor 

contracte de comodat. 

 Art.II. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 și aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  400 

Data:  28.11.2017 



308 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de premii militarilor sportivi din cadrul Ministerului Apărării 

Naționale, medaliați la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017 

 

 Având în vedere inițiativa Primarului Sectorului 1 de a sprijini performanța sportivă, integrarea și 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap prin participarea acestora la competiții sportive, respectiv 

prin premierea militarilor sportivi din cadrul Ministerului Apărării Naționale, medaliați la Jocurile 

Paralimpice Invictus, Toronto – desfășurate în perioada 23 – 30 septembrie 2017, dar și informarea 

Ministerului Apărării Naționale, reprezentat prin Cpt. Dorin Chirca, prin care a fost furnizată lista 

completă a militarilor sportivi care au obținut medalii la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017, 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Management 

Economic cu nr. G/3233/27.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) și art 18^1, alin. (2), lit. f. (modificat prin OUG 

38/2017 la 29.05.2017) din Legea educatiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 3, art. 9 și art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de premii în valoare totală de 23.750 Lei militarilor sportivi din 

cadrul Ministerului Apararii Nationale, medaliați la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei Ministerului 

Apărării Naționale, precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  401 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 1, ca în numele și pentru Municipiul București, 

să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 234 mp, 

proprietate privată, situat în b-dul Nicolae Titulescu nr. 22, Sector 1 precum și pentru 

transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 1, în vederea oferirii 

acestuia în folosință gratuită Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu din Sectorul 1, în scopul 

extinderii suprafeței curții școlii 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a grupului de consilieri locali PNL,  

 Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, 

 Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

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

și completările ulterioare; 

 În baza adresei înaintate de către Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, din Strada Nicolae 

Titulescu, Nr.50-52, Sector 1, Bucureşti, către Sectorul 1 al Municipiului București, cu numărul 45326 

din data de 20.11.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea 

expresă a Primarului Sectorului 1, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze 

procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 234 mp, proprietate privată, situat în 

B-dul Nicolae Titulescu nr. 22, Sector 1 precum și pentru transmiterea acestui teren în administrarea 

Consiliului Local Sector 1, în vederea oferirii acestuia în folosință gratuită Școlii Gimnaziale Nicolae 

Titulescu din Sectorul 1, în scopul extinderii suprafeței curții școlii. 
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 Art. 2. Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform planului de amplasament, Anexă, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  402 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 
privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa  Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 1 

    

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi de Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.15, art.17 şi art.18 din Regulamentul cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea 

domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363/31.10.2017 prin care 

se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Diaconu, 

conform dispoziţiilor Ordinului Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 867/16.10.2017. 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/20.11.2017 cu privire la validarea 

mandatului de consilier al domnului Victor Zamfir; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 

privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe 

Diaconu cu domnul Victor Zamfir în Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea 

iniţiativei private. 
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 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind 

stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.I vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  403 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare 

a unor servicii publice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București , 

precum și Raportul de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor și patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele detehnică legislativă pentru 

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

 Văzând adresele nr. 2937/02.02.2017 a Poliției Locale a Sectorului 1, nr. 3472/13.02.2017 a 

Inspectorului Școlar al Municipiului București și nr. 49/15.03.2017, precum și Raportul Comisiei de 

inventariere a spațiilor din imobilul situat în Municipiul București , Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13, 

 Ținând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 și 875 din Codul Civil, 

precum și de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1,  

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art. 115 alin.(1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1. – Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului indentificat potrivit Anexei nr. 1, situat 

la parterul imobilului din Municipiul București, Sectorul 1, Pița Amzei nr. 13, pentru desfășurarea 

activității de către Serviciul Intervenții Rapide Poliției Locale a Sectorului 1 al Municipiului București , 

pentru o periodă de cel mult trei ani.   

 

 Art. 2. –  (1) Predarea-primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol 

încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 

   (2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componența nominală a 

comisiei de predare a spațiului și pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local 

al Sectorului 1, protocoalele prevăzute la art. 2 alin. (1). 
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 Art. 3. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. – (1) Primarul Sectorului 1 precum și Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru Fond 

Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic din cadrul Aparatului de 

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

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  404 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Arhiepiscopia Romano – Catolică București  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiții;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținand seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor;  

 Ținând cont de Hotărârea Consililui Local al Sectorului 1 nr. 298 din 27.09.2017 și Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 538/31.10.2017 privind împuternicirea Consiliului 

Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu 

Arhiepiscopia Romano – Catolică București în vederea finanțării de către Consiliul Local Sector 1 a 

unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități 

de interes public. 

 Urmare a notificării Arhiepiscopiei Romano – Catolice București înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 36263/ 21.09.2017 privind acordul cu privire la 

propunerea Sectorului 1 asupra formei și clauzelor protocolului; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Arhiepiscopia Romano – Catolică București în vederea finanțării de către Consiliul Local Sector 1 a 

unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități 

de interes public, prezentat în Anexa 1. 
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 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

București Protocolul de Colaborare menționat la art. 1. 

 Art. 3. Finanţarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local şi din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  405 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Episcopia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiții;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținand seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor;  

 Ținând cont de Hotărârea Consililui Local al Sectorului 1 nr. 297 din 27.09.2017  și Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 537/31.10.2017 privind împuternicirea Consiliului 

Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Episcopia 

Greco – Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București în vederea finanțării de către Consiliul Local 

Sector 1 a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte 

și activități de interes public. 

 Urmare a notificării  Episcopiei Greco – Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București 

înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 36231/ 21.09.2017 

privind acordul cu privire la propunerea Sectorului 1 asupra formei și clauzelor protocolului; 

 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Episcopia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București în vederea finanțării de către 
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Consiliul Local Sector 1 a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, 

servicii/proiecte și activități de interes public, prezentat în Anexa 1. 

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

București Protocolul de Colaborare menționat la art. 1. 

 Art. 3. Finanţarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local şi din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  406 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Biserica Evanghelică CA București  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiții;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 Luând în considerare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor;  

 Ținând cont de Hotărârea Consililui Local al Sectorului 1 nr. 296 din 27.09.2017 și Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 536/31.10.2017 privind împuternicirea Consiliului 

Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Biserica 

Evanghelică CA București în vederea finanțării de către Consiliul Local Sector 1 a unor cheltuieli de 

investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public. 

 Urmare a notificării Bisericii Evanghelice CA București înregistrată la Registratura Generală a 

Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 36275/ 21.09.2017 privind acordul cu privire la 

propunerea Sectorului 1 asupra formei și clauzelor protocolului; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Biserica Evanghelică CA București în vederea finanțării de către Consiliul Local Sector 1 a unor 

cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de 

interes public, prezentat în Anexa 1. 
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 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

București Protocolul de Colaborare menționat la art. 1. 

 Art. 3. Finanţarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local şi din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  407 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind constituirea a două comisii în vederea aprobarii achiziţionării de pe piaţa liberă a unui 

imobil – teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, având destinaţia de creşă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcția Juridică cu nr. 2469/28.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.3 alin.(1) din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 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; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data de 28.11.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(3) şi alin.(5) teza a II-a, art. 81 alin. (2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă achiziţionarea de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii- de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unei 

creşe. 

 

 Art.2. Imobilul menţionat la art. 1 va avea următoarele caracteristici principale: imobilul să fie 

situat pe raza sectorului 1 Bucureşti, suprafaţa: minim 2100 mp-maxim 2500 mp şi construcţie regim 

de înălţime S+P+3, în apropiere să existe căi de acces circulate de mijloace de transport în comun, 

situaţie juridică clarificată. 

 

 Art.3. Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piaţa liberă imobilul - teren + 

construcţii, menţionat la art. 1, în următoarea componenţă: 

 

 Cristina Simona Munteanu - consilier local; 

 Mihail Teodor Purcărea - consilier local; 

 Virgil Adrian Suvac - consilier local; 

 reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1. 

 

 Art.4. Se constituie Comisia de negociere şi de stabilire a preţului de achiziţie a imobilului 

prevăzut la art. 3, în următoarea componenţă: 

 

 Dorina Luminița Bănișor - consilier local; 

 Victor Zamfir - consilier local; 

 Marian Cristian Neagu - consilier local; 

 Viorel Daniel Chirvasă - consilier local; 

 reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1. 

 

 Art.5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va achiziţiona în 

nume propriu imobilul menţionat la art. 3 şi va amenja creşa din fonduri publice provenite de la 

bugetul local al sectorului 1, alocate în acest scop în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.  
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 Art.6. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului menţionat la 

art. 3 şi, dacă se impune, şi antecontractul de vânzare-cumpărare.  

 Art.7. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  408 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți 

sesiunea 2017-2020” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Centrul Cultural avizat de Direcția Management Economic cu nr. M/2470/28.11.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul Hotărârii Guvenului nr. 597/2017 privind înființarea, organizarea, funcționarea și 

atribuțiile departamentului Centenar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere punctul 7 din decizia Primlui-ministru nr.343/2016 privind stabilirea atribuțiilor 

secretarului de stat care conduce Departamentul Centenar, privind constituirea unor grupuri de lucru 

pentru fundamentarea unor proiecte și puncte de vedere sau pentru pregătirea și organizarea 

manifestărilor dedicate marcării Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial. 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 245/ 2001 și prin Ordonanţa nr. 2/2008 si OUG nr.48/2016. 

 Având în vederea dispoziția Primarului Sectorului1 al Municipiului București 

nr.2720/18.07.2017. 

 Ținând cont de raportul Comisiei de Validare din data de 28.11.2017; 

 Având în vedere amendamentul formulat de domna consilier Ilinca Macarie; 

 În temeiul art.45 alin (2), alin.(5) teza a II-a, art.80 și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă programul de finanțare nerambursabilă ”CENTENAR Pentru Toți - sesiunea 

2017-2020 împreună cu documentația anexată și anume: 

 Anexa 1 – Cererea de finanțare nerambursabilă, 

 Anexa 2 – Model de Contract de finanțare la Normele Metodologice pentru Programul 

CENTENAR Pentru Toți - sesiunea 2017-2020, 
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 Anexa nr. 3 – Grilă de evaluare a ofertelor culturale din domeniile cultură scrisă, artele 

spectacolului,educație, patrimoniu imaterial, arte plastice și arte vizuale – Programul 

CENTENAR Pentru Toți - sesiunea 2017-2020“ 

 Normele metodologice privind procedura de selecţie a ofertelor culturale în vederea 

acordării de finanţări nerambursabile, pentru sesiunea 2017-2020, în cadrul 

Programului CENTENAR Pentru Toți sesiunea 2017-2020, organizarea şi funcţionarea 

comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor”; 

 Art. 2. (1) Se validează comisia de preselecție a proiectelor formată din : 

 Popa Daniela – Viceprimar sectorul 1 al Municipiului București; 

 Tudose Cristian-consilier local Sectorul 1; 

 Manuel Augustin Vieru-consilier local Sectorul 1; 

 Steluța Todea-consilier local Sectorul 1; 

 Reprezentant al autorității finanțatoare; 

 Un număr de 6(șase) specialiști în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare. 

 (2) Reprezentanții autorității finanțatoare vor fi nominalizați prin dispoziție a Primarului 

Sectorului 1. 

 (3) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de doi reprezentanți ai autorității finanțatoare 

numiți prin dispoziție a Primarului sectorului 1. 

 (4) Membrii supleanți ai Comisie vor fi desemnați prin dispoziție a Primarului Sectorului 1. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural și Direcția 

Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotãrâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  409 

Data:  28.11.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1  

în vederea încheierii unui contract de comodat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București  

 

 Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În temeiul Legii educației nașionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare și a 

Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/29.03.2001 privind 

administrarea imobilului din Piața Amzei nr.13, sector 1 ; 

 Văzând solicitarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr.3472/13.02.2017 

înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.5321/14.02.2017; 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. f) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul expres privind 

încheierea unui contract de comodat între Sectorul 1 al Municipiului București și Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București pentru un spațiu situat în imobilul din București, sector 1, Piața Amzei 

nr.13 transmis în administrare prin Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

51/29.03.2001; 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  410 

Data:  28.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru dare în folosință gratuită către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui spațiu 

situat în imobilul din Piața Amzei nr. 13 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, 

precum și Raportul de specialitate al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor și patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Văzând adresa nr. 49/15.03.2017 a Direcţiei Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, precum şi 

Raportul Comisiei de inventariere a spaţiilor din imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, 

Piaţa Amzei nr. 13; 

 Ținând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 și 875 din Codul Civil, 

precum și de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1,  

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art. 115 alin.(1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1. – Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului indentificat potrivit Anexei nr. 1, situat 

la etajul 3 al imobilului din Municipiul București, Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13, în vederea 

desfășurării activității de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București.   

 

 Art. 2. – (1) Predarea-primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol 

încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 

 (2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componența nominală a comisiei de 

predare a spațiului și pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local al Sectorului 

1, protocoalele prevăzute la art. 2 alin. (1). 
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 Art. 3. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. – (1) Primarul Sectorului 1 precum și Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru Fond 

Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic din cadrul Aparatului de 

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

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  411 

Data:  28.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G3332/06.12.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 91939/04.12.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 5957/04.12.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de actualizare a repartizarii 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti; 

 Conform adresei nr. 26213/05.12.2017 transmisă de către Agenția Națională pentru Plăți și 

Inspecție Socială, cu privire la repartizarea pe județe, respectiv sectoarele municipiului București, 

potrivit Anexei ”Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” 

 Conform HCLS1 nr. 374/28.11.2017 cu privire la acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei 

Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului 

(Catedrala Națională); 

 Conform adresei nr. 959653/956651/06.12.2017 transmisă de către Direcția Generală de 

Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum și estimările pentru 

anii 2018-2020. 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit. „‟a‟‟, art.81, alin.(2), lit. „‟d‟‟ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.562.864,25 mii lei, conform anexei nr. 1. 
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Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

DECEMBRIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.543.696,84 1.562.864,25 +19.167,41 

Secțiunea de funcționare 1.258.265,50 1.277.429,50 +19.164,00 

Secțiunea de dezvoltare 285.431,34 285.434,75 +3,41 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.242.250,87 1.261.418,28 +19.167,41 

Secțiunea de funcționare 1.236.564,90 1.255.728,90 +19.164,00 

Secțiunea de dezvoltare 5.685,97 5.689,38 +3,41 

VENITURILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

21.917,10 21.917,10 0,00 

Secțiunea de funcționare 21.700,60 21.700,60 0,0 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.242.250,87 mii lei se 

majorează cu +19.167,41 mii lei, devenind 1.261.418,28 mii lei, conform anexei 

nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 21.917,10 mii lei nu se rectifică; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017  în sumă de 239.998,00 

mii lei nu se rectifică; 
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 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 în sumă de 39.530,87 mii 

lei nu se rectifică; 

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.714.804,15 mii lei se majorează cu 19.167,41 mii lei, devenind 1.733.971,56 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

DECEMBRIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 
1.714.804,15 1.733.971,56 +19.167,41 

Secțiunea de funcționare 1.262.577,72 1.281.745,13 +19.167,41 

Secțiunea de dezvoltare 452.015,43 452.015,43 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

LOCAL   AL SECTORULUI 1 

 

1.409.045,96 

 

 

1.428.213,37 

 

+19.167,41 

Secțiunea de funcționare 1.236.564,90 1.255.732,31 +19.167,41 

Secțiunea de dezvoltare 172.481,06 172.481,06 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

26.229,32 26.229,32 0,00 

Secțiunea de funcționare 26.012,82 26.012,82 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 
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 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 

mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se 

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 

4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 

de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile 

publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi 

modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru 

efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor 

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor 

precedenţi în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în 

anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.409.045,96 mii lei se 

majorează cu 19.167,41 mii lei, devenind 1.428.213,37 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.428.213,37 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.255.732,31 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.481,06 mii lei. 

 

 (2) 39.542,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.080,00 mii lei; 
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   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.462,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);  

 

 (3) 586.711,20 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

   - Secțiunea de funcţionare este în sumă de 516.364,14 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 70.347,06 mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr.1.2.1.2  (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.1.1; 1.2.1.2.1.1.1; 1.2.1.2.1.1.2 ; 1.2.1.2.1.2; 

1.2.1.2.1.2.1; 1.2.1.2.1.2.2; 1.2.1.2.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.2.1.4);  

 

 (4) 131.130,66 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 101.742,66 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.388,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

 (5) 123.012,01 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 111.569,01 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 11.443,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.4  (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2; 1.2.1.4.3); 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 452.026,43 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

DECEMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.281,06 172.281,06 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

216,50 216,50 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Art. 4.  

(1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Direcţia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Management Economic, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 07.12.2017.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  412 

Data:  07.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru 

finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii a Sectorului 1 al Municipiului 

București, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținand seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81, alin. (2), lit. s) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 

lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională). 

 Art. 2. Se aprobă protocolul încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Patriarhia 

Română, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare de consiliu. 

 Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

București protocolul menționat la art. 2. 

 Art. 4. Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuţie se va face de către Direcţia 

Investiţii și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

competențelor. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  413 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și 

utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate nr. J-2759 din 15.12.2017 al Direcţiei Investiții; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 35, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 210, alin. (1) și (4) și ale art. 221 din Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/2003 privind înființarea SC 

TOTAL GRIRO SA precum și modificarea actului constitutiv, cu modificările și completările ulterioare, 

inclusiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/2004 prin care se modifică denumirea 

societății din SC TOTAL GRIRO SA în SC GRIVIȚA SRL; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/2017 privind 

Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare și funționare pe termen mediu și lung 

a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București; 

 În temeiul art. 36, alin. (1), lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL cu suma de 

96.000.000 lei, aport în numerar, care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 

22.12.2017. 

 Art. 2. Suma prevăzută la articolul 1 va utilizată de CET GRIVIȚA SRL pentru realizarea, în 

termenele precizate, a următoarelor acțiuni: 
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a) Auditarea instalațiilor existente de preparare a energiei termice, în scopul identificării necesităților 

de modificare/ modernizare în vederea utilizării combustibilului alternativ rezultat din tratarea 

deșeurilor; termen de realizare: 60 de zile de la data prezentei 

b) Elaborarea documentațiilor aferente tuturor fazelor de proiectare și avizare a realizării instalației de 

producție material combustbil RDF/SRF (Refused Derived Fuel/ Solid Recover Fuel) având ca 

materie primă refuzul de la viitoarea stație de tratare mecano-biologică; termen de realizare: 18 luni 

de la data prezentei. 

c) Realizarea și punerea în funcțiune a instalației de producție material combustibil RDF/SRF; termen 

de realizare: 18 luni de la data obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege. 

 Art. 3. Sumele rămase neutilizate vor fi returnate la bugetul local prin diminuarea, potrivit legii, 

a capitalului social. 

 Art. 4. Personalul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 

1 va monitoriza modul de realizare a acțiunilor prevăzute la articolul 2; în acest scop CET GRIVIȚA 

SRL va prezenta rapoarte lunare privind stadiul acțiunilor, însoțite, după caz, de documentațiile 

tehnico-economice elaborate. 

 Art. 5. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății CET GRIVIȚA SRL în sensul 

majorării capitalului social în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; valoarea nominală a unei 

părți sociale și cotele de participare la profit și pierdere ale asociaților nu se vor modifica. 

 Art. 6. Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în 

Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea CET GRIVIȚA SRL. 

 Art. 7. (1) Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin reprezentantul său în 

Adunarea Generală a Asociaților, și CET GRIVIȚA SRL, prin administrator, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  414 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G3420/12.12.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul HCLS1 nr. 413 privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. CET GRIVITA 

S.R.L. 

 Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Cristian-Adrian Tudose; 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit. „‟a‟‟, art.81, alin.(2), lit. „‟d‟‟ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.566.337,85 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

07.12.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

18.12.2017 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.562.864,25 1.566.337,85 +3.473,60 
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Secțiunea de funcționare 1.277.432,91 1.248.820,51 -28.612,40 

Secțiunea de dezvoltare 285.431,34 317.517,34 +32.086,00 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.261.418,28 1.264.838,28 +3.420,00 

Secțiunea de funcționare 1.255.732,31 1.227.066,31 -28.666,00 

Secțiunea de dezvoltare 5.685,97 37.771,97 +32.086,00 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

21.917,10 21.970,70 +53,60 

Secțiunea de funcționare 21.700,60 21.754,20 +53,60 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI 

EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI 

INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.261.418,28 mii lei se majorează cu 

3.420,00 mii lei, devenind 1.264.838,28 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 21.917,10 mii lei se majorează cu 53,60 mii lei, 

devenind 21.970,70 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 în sumă de 239.998,00 mii lei 

se rectifică, rămânând la aceeași valoare, conform anexei 1.5; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 în sumă de 39.530,87 mii lei nu 

se rectifică; 

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.733.971,56 mii lei se majorează cu 3.473,60 mii lei, devenind 1.737.445,16 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 
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SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

07.12.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

18.12.2017 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.733.971,56 1.737.445,16 +3.473,60 

Secțiunea de funcționare 1.281.745,13 1.253.132,73 -28.612,40 

Secțiunea de dezvoltare 452.015,43 484.101,43 +32.086,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  LOCAL   

AL SECTORULUI 1 

 

1.428.213,37 

 

 

1.431.633,37 

 

+3.420,00 

Secțiunea de funcționare 1.255.732,31 1.227.066,31 -28.666,00 

Secțiunea de dezvoltare 172.481,06 204.567,06 +32.086,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

26.229,32 26.282,92 +53,60 

Secțiunea de funcționare 26.012,82 26.066,42 +53,60 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

“Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), 

precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, 

în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 

mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a 

normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 
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bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea 

de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.428.213,37 mii lei se 

majorează cu 3.420,00 mii lei, devenind 1.431.633,37 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.431.633,37 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.227.066,31 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 204.567,06 mii lei. 

 

 (2) 34.960,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.180,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 780,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2); 

   

 (3) 32.521,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.824,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 697,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

 

 (4) 16.460,00 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.460,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

 (5) 616,00 mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 516,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 100,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

 (6) 29.971,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranța Națională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.455,00 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.516,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

 

 (7) 574.106,20 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Secțiunea de funcţionare este în sumă de 516.364,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.742,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6  (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.2);  

 

 (8) 50.235,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.676,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.559,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3); 

 

 (9) 127.485,92 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 110.884,92 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.601,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6); 

 

 (9) 174.399,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 172.592,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.807,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 

 (10) 198.981,10 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 93.159,10 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 105.822,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6); 

 

 (11) 69.785,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 169.452,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 333,00 mii lei, rectificându-se 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) 22.113,15 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 21.503,15 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 610,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3); 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 26.229,32 mii lei se majorează cu 53,60 mii lei, devenind 

26.282,92 mii lei, conform anexei 1.4 si este repartizat pe secţiuni astfel: 
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 (1) 26.282,92 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.066,42 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, conform anexei 1.4.1.  

 

 (2) 15.549,92 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.333,42 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1).  

 

 (3) 10.733,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.733,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

(1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.5.1; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei 1.5.1.1 (1.5.1.1.1) 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:  

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 39.530,87  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 484.112,43 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 
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-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

07.12.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

18.12.2017 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.281,06 204.367,06 +32.086,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU 

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

216,50 216,50 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Art. 4.  

(1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public 

Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

Poliția Locală, Centrul Cultural Sector 1, Direcţia Management Economic, precum 

şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 18.12.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  415 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-

teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2017 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze econimico-sociale, buget, impozite și 

taxe locale – domeniul buget-finanțe; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările ulterioare; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 63, alin (4), litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea 

bugetului general centralizat pe anul 2017 cu modificările ulterioare; 

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

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), lit. a), art.81, alin.(2), lit. d) și art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sectorul 1 la data de 30 noiembrie 2017, conform anexelor 1-4;  

 Art.2 Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3 Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în ședință ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  416 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

  

Privind finanțarea obiectivului de investiții „Reconstrucția Scării de granit din Municipiul 

Chișinau – Republica Moldova, parte a proiectului -Reconstrucția lacului de acumulare „Valea 

Morilor”- transa IV” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. JUC399 

din 11 decembrie 2017 întocmit de Direcția Investiții, 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art 35
1 

alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, Legii 

nr.590/2003 privind tratatele; 

 Având în vedere procedura de finanțare din data de 01.07.2014 cu privire la proiectele propuse 

de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de 

finanțare încheiate cu autoritațile administrației publice locale din România, elaborată de M.D.R.A.P.;  

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.119/28.04.2017 privind aprobarea „Înţelegerii 

de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău” 

 Ținând seama de Cererea de finanțare nr.02-115/694/23.11.2017 emisă de Primăria 

Municipiului Chișinău înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 46672/28.11.2017, împreună cu 

proiectul tehnic și deviz general; 

 În temeiul art.45 alin (2), art.80 și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Se aprobă finanțarea lucrărilor de reconstrucție a „Scării de granit” din Municipiul 

Chișinău – Republica Moldova, parte a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare - Valea 

Morilor”, în valoare de 18.970.853,64 lei moldovenești, inclusiv TVA, echivalentul a 4.272.236,24 lei, 

inclusiv TVA, respectiv  920.423,18 EUR, inclusiv TVA.  
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 Art 2. Se aprobă încheierea Acordului de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Primăria Municipiului Chișinău conform Anexa nr.1; 

 Art 3. Cheltuielile efectuate de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru finanțarea 

acțiunilor prevăzute în acordul de finanțare se reflectă în bugetul local la titlul VII „Alte transferuri”, 

cod indicator 5502.04 „Alte transferuri curente în străinătate”; 

 Art 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția de Investitii, Direcția Management Economic, Direcția 

Juridic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  417 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
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stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr. 14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  
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 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului 

Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  418 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului- Pilot de către Complexul 

Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare 

pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. 

3449 / 14.12.2017 și de Direcția Juridică cu nr. 7922/14.12.2017;  

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative pentru 

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

 Ținând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al 

medicului de medicina a muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 Văzând Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr. 154/31.03.2009, privind aprobarea 

implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale 

profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 512/22.12.2009, nr. 278/22.12.2010, nr. 221/10.01.2012, nr. 274/20.12.2012, nr. 206/16.12.2013, 

nr. 206/11.12.2014, nr. 231/22.12.2015 și nr. 254/16.12.2016, privind aprobarea continuării 

implementării Proiectului- Pilot; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) coroborat cu art.115, alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă continuarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional 

Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de 

angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 1. 

 

 Art. 2 Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018. 

 

 Art. 3 (1)Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Alexandru-Ştefan Deaconu Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  419 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea numărului de mijloace auto, a consumului lunar de carburant și a cheltuielilor 

cu telefonia fixă și mobilă la nivelul Centrului Cultural Sectorul 1 al Municipiului București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Ca urmare a art. 1, alin. (5) din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea OUG nr. 

80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 

instituțiile publice; 

 Ținând cont de HCLS 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.m) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioarealin. (2) 

din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, consolidată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă ca parcul auto să fie constituit dintr-un mijloc auto. 

 Art. 2 – Se aprobă cantitatea de 100 litri consum lunar carburant auto. 

  Art. 3 – Se aprobă suma de 900,00 lei, plafon lunar maxim pentru cheltuieli privind telefonia 

fixă și mobilă.  

Art. 4 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcția Management Economic și 

Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităţilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  420 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti aşa cum sunt prevăzute în grupele CAEN 5610 - Restaurant, 5630 - 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) 

pentru evenimente , 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., şi grupa CAEN 932 – Alte 

activităţi recreative şi distractive. 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4180/11.12.2017 al Direcţiei Utilităţi Publice şi 

expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

 Având în vedere: 

 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului 

a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu observarea dispoziţiilor art. 1, art. 15 alin. (1) lit. b), art. 17 – 172 care 

reglementează procedura de autorizare a funcţionarii persoanelor juridice pe baza declaraţiei-tip 

pe propria răspundere; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

 Ordonanţă Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

cu modificările şi completările ulterioare, remarcând dispoziţiile art. 4 lit. h), i) şi p) privind 

definiţiile exerciţiului comercial, a serviciilor de piaţă şi a comerţului în zone publice, art. 5  alin. 

(1) privind autorizarea comercianţilor care desfăşoară un exerciţiu comercial şi art. 6-7 privind, în 

speţă, acordul primarului sectorului Municipiului Bucureşti pentru exercitarea comerţului în zone 

publice; 

 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, care conţine reglementările în vigoare privind autorizarea funcţionarii persoanelor fizice 
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autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, eliberate în baza declaraţiei pe 

propria răspundere; 

 Hotărârea de Guvern nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie 

publică neincluse în structurile de primire turistice, în cadrul căreia art. 2 şi 3 reglementează 

obligaţia de depunere a unei declaraţii pe propria răspundere pentru obţinerea, în speţă, de la 

primarul sectorului Municipiului Bucureşti a autorizaţiei de funcţionare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

181/28.11.2013 privind aprobarea regulamentului privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică pe rază Sectorului 1 al municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 44/26.02.2015 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

201/26.11.2015; 

 Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Cristian Laurenț iu Bulfon; 

 În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă „Regulament privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a1 Municipiului 

Bucureşti aşa cum sunt prevăzute în grupele CAEN 5610 - Restaurant, 5630 - Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente , 

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., şi grupa CAEN 932 – Alte activităţi recreative şi 

distractive”, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre împreuna cu Anexele I-IV intră în vigoare de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 Art.3. Taxele datorate pentru eliberarea, autorizaţiei sau avizului de funcţionare, respectiv 

a utilizării domeniului public sunt cele prevăzute în hotărârile anuale ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti.  

 Art.4. La dată intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 modificată şi completată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/26.02.2015 şi prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 201/26.11.2015 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1,  Direcția/Serviciul Utilităţi Publice, Poliţia Locala a 

Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcția Juridică, Arhitect 

Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezenţei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  421 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control 

și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială 

a sectorului 1 al Municipiului București  

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice, Direcției Juridice, Direcției Management 

Economic și al Direcției Investiții 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

republicată completată și modificată prin Legea nr. 99 din 04.07.2014; 

 Ținând seama de dispozițiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public 

Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 333/31.10.2017;   

 Luând în considerare solicitarea Administrației Domeniului Public Sector 1, înaintată Primarului 

Sectorului 1 prin adresa nr. 16512/23.11.2017 și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 46260/24.11.2017, privind transferarea către acesta a atribuțiilor de control, conducere și 

coordonare a serviciului public de salubrizare executat de operatorul de salubritate pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București;  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art.80, art. 81, alin. (4) şi art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se completează art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/2017, prin 

introducerea alin. (4) care va avea următorul cuprins: 

 „A.D.P. Sector 1 exercită, în limitele stabilite de Consiliul Local al Sectorului 1, controlul 

și monitorizarea gestiunii delegate a serviciului de salubrizare în aria administrativ-teritorială a 

sectorului 1 al Municipiului București. ” 
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 Art.2. Se desemnează Administraţia Domeniului Public Sector 1 să exercite exclusiv atribuțiile 

de control, monitorizare a prestării serviciului de salubrizare de către operatorul de salubritate în aria 

administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București și decontare facturi aferente serviciilor 

de salubrizare prestate conform tarifelor stabilite, aprobate, modificate și ajustate de Consiliul Local al 

Sectorului 1, în limita creditelor bugetare repartizate, atribuții menționate în Contractul de delegare a 

gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. 

J077/S/30.06.2008, art. 8.1. lit. a) – d), f), art. 8.2. lit. a) – c), n), art. 10.5, art. 10.9, art. 12 și art. 15, 

care se completează cu normele în vigoare aferente. 

 Art.3. Administraţia Domeniului Public Sector 1 va pune la dispoziția Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București toate documentele, informațiile, rapoartele necesare pentru 

exercitarea de către acesta a competențelor ce-i aparțin.  

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Utilități 

Publice, Direcția Management Economic, Direcția Juridică si Direcția Investiții vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  422 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţe Colegiului director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 

264/28.08.2017 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) şi ale art. 115 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă componenţa Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

 

 Preşedinte: 

 Secretarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

 

 Membri: 

 1. director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 2. director general adjunct protecţia copilului, persoanei şi familiei din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 3. director general adjunct (economic) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1; 

 4. director executiv (coordonează protecţia socială a persoanei şi familiei) din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
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 5. director executiv (coordonează serviciile de prevenire marginalizare socială şi integrare 

socială persoane adulte/familii) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1; 

 6. director (administrativ, coordonează activitatea Serviciului Tehnic şi a Serviciului 

Administrativ) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1; 

 7. Şef Serviciu Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu 

O.N.G. 

 8. Şef Serviciu Achiziţii Publice, Avizare Contracte; 

 9 Şef Serviciu Registratură, Relaţii cu Publicul; 

 10. Şef Serviciu Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP; 

 11. Şef Serviciu Secretariat Comisii; 

 12. Şef Serviciu Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune 

Socială; 

 13. Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resusre Umane; 

 14. Şef Serviciu Familial, Adopţii şi Postadopţii; 

 15. Compartiment Audit Public Intern; 

 16. Şef Serviciu Contabilitate, Buget; 

 17. Şef Serviciu Financiar, Salarizare; 

 18. Şef Serviciu Rezidenţial; 

 19. Şef Serviciu Asistenţi Maternali Profesionişti; 

 20. Şef Serviciu Violenţă asupra Copilului; 

 21. Şef Serviciu Prevenirea Separării Copilului de Familie; 

 22. Şef Serviciu Prevenire; 

 23. Şef Serviciu Rezidenţial Adulţi; 

 24. Şef Serviciu Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare; 

 25. Şef Serviciu Prestaţii Persoane cu Handicap; 

 26. Şef Serviciu Familial Persoane cu Handicap Grav; 

 27. Şef Birou Alocaţii; 

 28. Şef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Pinocchio; 

 29. Şef centru în cadrul Complexului Social de Servici Odăi; 

 30. Şef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti; 

 31. Şef serviciu Cabinet Medical DGASPC Sector 1; 

 32. Şef Prevenire, Protecţie şi PSI; 

 33. Şef compartiment de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

sectorului 1 în domeniul educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară 

 34. Şef compartiment de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

sectorului 1 în domeniul spaţiu locativ; 

 35. Şef compartiment de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

sectorului 1 în domeniul autoritate tutelară. 

 

 Art.2. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 
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 Art. 3 (1) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 

Consiliului Local al Sectorului 1, membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, ai Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, respectiv primarul sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de colegiul director. 

 (2) Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va 

îndeplini următoarele atribuţii principale: 

 a) analizează activitatea Direcţiei Generale; propune directorului general măsurile necesare 

pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei Generale; 

 b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

 c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei 

Generale, potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ; 

 d) propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti modificarea structurii 

organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale, precum şi 

rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

 e) propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti înstrăinarea mijloacelor 

fixe din patrimoniul Direcţiei Generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în 

condiţiile legii; 

 f) propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti concesionarea sau 

închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia Generală, în condiţiile legii; 

 g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea în 

resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în condiţiile 

legii. 

 

 Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului 

Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi membri Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  423 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018 ; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare, atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, 

străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes 

local aflate în subordinea lor.  

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirii unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar. 

 Văzând adresa Colegiului Tehnic Mecanic ”Grivița” nr.2785/25.09.2017 înregistrată la Primăria 

Sectorului 1 sub nr.37752/29.09.2017 prin care solicită schimbarea denumirii unității de învățământ; 

 În temeiul art.45 alin. (1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 se modifică în 

sensul de schimbare a denumirii Colegiului Tehnic Grivița în Colegiul Tehnic Ștefan cel Mare. 
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 Art. II.  Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform” din 

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 

rămân nemodificate. 

 

 Art. IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

Nr.:  424 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/27.10.2016, poziția 9, 

privind abrogarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive 

pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București 

PUD Str. Moeciu nr.1 

  

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2270/11.12.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 - Văzând cererea Domnului Ștefanescu Florin George, in calitate de mandatar și acționar 

majoritar la S.C. Olt-Tyre S.A, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1, cu nr. 

41325/23.10.2017. 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului 

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

republicată 2010, art.64 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) lit.e), art.81 alin.(2) lit.i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 11  nr. 189/27.10.2016, poziția 9, 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului 

București – Str. Moeciu nr. 1. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  425 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. BANU ANTONACHE NR. 27B, 29, 29A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2279/12.12.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 186/11.12.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 20475/23.11.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. BANU ANTONACHE NR. 27B, 

29, 29A - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 186/11.12.2017, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu Secretar, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  426 

Data:  18.12.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CARPAȚI NR. 78-80 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2267/11.12.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 182/11.12.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B./ studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12530/06.09.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. CARPAȚI NR. 78-80 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 182/11.12.2017, prezentat în anexa nr. 

1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  427 

Data:  18.12.2017 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

INTRAREA CAȘULUI NR. 4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2278/12.12.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 185/11.12.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10462/25.07.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se respinge documentaţia de urbanism “P.U.D. – INTRAREA CAȘULUI NR. 4 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”; 

 Art.2: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  428 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NAVIGAȚIEI NR. 39A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2268/11.12.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 183/11.12.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B./ studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Cristian Căiță; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5257 din 13.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. NAVIGAȚIEI NR. 39A - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 183/11.12.2017, prezentat în anexa nr. 

1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  429 

Data:  18.12.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 359 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2269/11.12.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 184/11.12.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16192/01.02.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr.593/ZP/25.08.2017; 

 - Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr.29110/1342/06.12.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI 

NR. 359 - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 184/11.12.2017, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  430 

Data:  18.12.2017 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării de către Administraţia Domeniului Public Sector 1  

de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică cu nr. M/2618/12.12.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată 

cu modificările și completările ulterioare 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea servicilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 În temeiul prevederilor OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative 

 În deplină concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 333/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 de servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare.  

 Art. 2 (1) Directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru-Ştefan Deaconu SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  431 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

București 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publică și regimul juridic al acesteia cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

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

şi judeţelor cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii;  

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 

privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului București;  

 Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Dorina Luminița Bănișor; 

 În temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) şi j), coroborate cu art.115 alin.(1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. – Se constituie subcomisia de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, în 

componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – (1) Instituțiile publice din subordinea autorităților administrației publice de la nivelul 

Sectorului 1 vor întocmi, în regim de urgență, listele de inventariere a bunurilor publice pe care le 

dețin în administrare, liste ce vor fi transmise spre centralizare Comisiei menționate la art. 1. 

 (2) Listele de inventariere precizate la alin. (1) vor fi semnate de către conducătorul instituției, 

de către șeful serviciului/compartimentului juridic, precum și de către directorul economic/contabilul 

instituției. 

 Art. 3. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului București va fi 

structurat pe categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr. 3 la HG nr. 548/1999, privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. 

 Art. 4. – Listele de inventarier vor fi completate respectând modelul Anexei nr. 4 la HG nr. 

548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. 

 Art. 5. (1) Listele de inventariere centralizate de către Comisia menționată la art. 1 vor fi 

supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 1. 

 (2) Până la finalizarea operațiunii de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului București, subcomisia menționată la art. 1 va prezenta Consiliului Local al 

Sectorului 1, rapoarte trimestriale explicative privind stadiul operațiunii de inventariere. 

 Art. 6. – (1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1, instituțiile publice aflate în 

subordinea Primarului Sectorului 1 și a Consiliului Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţii 

executive a administraţiei publice locale, persoanelor nominalizate la art. 1, instituțiilor publice aflate 

în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  432 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 

pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

București pentru anul 2017 - 2018 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al directorului 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de 

Direcția Juridică cu nr. M/7960/14.12.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 1148/12.01.2017 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1517/16.01.2017, prin care s-a comunicat că nu se 

acordă aviz conform pentru anul 2017 – 2018 pentru Grădinița nr. 43, printre altele; 

 Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 4454/23.03.2017 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11604/23.03.2017 şi prin care s-a comunicat faptul 

că se acordă aviz conform pentru anul școlar 2017-2018 în vederea fuziunii prin absorbție a 

Grădiniței nr. 43 cu Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”, iar unitatea rezultată ca urmare a fuziunii prin 

absorbție va fi Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”; 

 Având în vedere Decizia nr. 3662/09.08.2017 emisă de Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, înregistrată la Registratura A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 sub nr. 10508/24.08.2017, prin care, 

începând cu anul școlar 2017-2018, Școala Gimnazială ”Eugen Barbu” fuzionează prin absorbție cu 

Grădinița nr. 43, rezultând unitatea de învățământ cu denumirea Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”, 

cu sediul principal în Str. Ivan Petrovici Pavlov nr. 2-4, Sector 1, București și sedii secundare în Str. 

Ion Inculeț nr. 2, Sector 1, București și Str. Pavlov nr. 68 – 70, Sector 1, București, care va avea 

personalitate juridică începând cu 01.09.2017; 

 Având în vedere adresa Trezoreriei Statului Sector 1 înregistrată la Registratura Generală a 

Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 45411/20.11.2017, prin care s-a solicitat întreprinderea 

demersurilor necesare în vederea reglementării tuturor aspectelor ce rezultă ca urmare a fuzionării 

prin absorbție a Grădiniței nr. 43 cu Școala Gimnazială ” Eugen Barbu”; 
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 Ținând cont de adresa nr. 3166/20.11.2017 prin care Direcția Management Economic, Serviciul 

Buget, Execuție Bugetară a solicitat A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 informații referitoare la demersurile 

efectuate în vederea reglementării tuturor aspectelor ce rezultă ca urmare a fuzionării prin absorbție a 

Grădiniței nr. 43 cu Școala Gimnazială ” Eugen Barbu”; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea 

rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017 - 

2018;  

 Ținând cont de nota de rectificare a erorii materiale nr. M/1404/22.06.2017, prin care se 

rectifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local as Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea 

rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017 – 

2018, în sensul că, în urma comasării prin absorbție va exista Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”, cu 

nivelul Preșcolar, primar și gimnazial; 

 Luând act de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care privește obligativitatea entităților publice de 

a utiliza toate funcţionalităţile sistemului naţional de raportare, conform planurilor stabilite prin 

calendarul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop, și de normele metodologice 

aplicabile în domeniul contabilității publice privind Sistemul Național de Raportare FOREXEBUG; 

 În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. După art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru 

aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru 

anul 2017 - 2018, se introduce art. 2, acesta urmând a avea următorul conținut: 

 ”Art.2. Începând cu anul şcolar 2017-2018, Școala Gimnazială ”Eugen Barbu” fuzionează prin 

absorbție cu Grădinița nr. 43, rezultând unitatea de învățământ cu denumirea Școala Gimnazială 

”Eugen Barbu”, cu sediul principal în Str. Ivan Petrovici Pavlov nr. 2-4, Sector 1, București și sedii 

secundare în Str. Ion Inculeț nr. 2, Sector 1, București și Str. Pavlov nr. 68 – 70, Sector 1, București, 

care va avea personalitate juridică începând cu 01.09.2017.” 

 Art.II. După art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru 

aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru 

anul 2017 - 2018, se introduce art. 4, acesta urmând a avea următorul conținut: 

 ”Art.4. Se aprobă preluarea creditelor bugetare și a execuției bugetare pe surse de finanțare 

(sursa A – buget local și sursa E – venituri extrabugetare) pentru Gradinița nr. 43 până la data de 

31.08.2017. Începând cu data de 01.09.2017, execuția bugetară pe surse de finanțare (sursa A – 
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buget local și sursa E – venituri extrabugetare) a Grădiniței nr. 43 se va adăuga celei existente la 

Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”. Toate drepturile de semnătură pentru operațiunea de preluare a 

creditelor bugetare și a execuției bugetare se vor acorda persoanelor autorizate din cadrul Școala 

Gimnazială ”Eugen Barbu” în contul Grădiniței nr. 43.” 

 Art.III. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân neschimbate.  

 Art.IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  433 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind constituirea a două comisii pentru identificarea pe piaţa liberă a unui spaţiu comercial 

în vederea închierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, având destinaţia de magazin social SOMARO 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizată 

de Direcția Management Economic cu nr. G/3461/14.12.2017 și de Direcția Juridică cu nr. 

M/7961/14.12.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și raportul Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.58/25.03.2010 privind aprobarea 

implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația ”Katrina Turnauer” și doamna Barbara-Wiebke 

Schofnagel – atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului 

SOMARO-MAGAZIN SOCIAL; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data de 18.12.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(3) şi alin.(5) teza a II-a, art. 81 alin. (2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă inițierea procedurilor în vederea închirierii de pe piaţa liberă a unui spaţiu 

comercial de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având 

destinaţia de magazin social SOMARO. 

 Art.2. Spaţiul comercial menţionat la art. 1 va avea următoarele caracteristici principale: spaţiul 

să fie situat pe raza sectorului 1 Bucureşti, în zonele Chitila, Bucureştii Noi, Pajura şi Dămăroaia, 

suprafaţa: 100 - 200 mp, accesibilizat pentru persoane cu dizabilităţi şi cu facilităţi pentru 

aprovizionarea cu marfă. 

 Art.3. Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piaţa liberă spaţiul comercial  

menţionat la art. 1, în următoarea componenţă: 

 

  - Cristina Munteanu - consilier local; 

  - Mădălin Olteanu - consilier local; 

  - Victor Zamfir - consilier local; 

  - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

  - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 Art.4. Se constituie Comisia de negociere şi de stabilire a preţului de închiriere a spaţiului 

comercial prevăzut la art. 1, în următoarea componenţă: 

 

  - Cristian Laurențiu Bulfon - consilier local; 

  - Adrian Suvac - consilier local; 

  - Mihai Purcărea - consilier local; 

  - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

  - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 Art.5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va închiria în nume 

propriu spaţiul comercial menţionat la art. 1, va amenja magazinul social SOMARO şi va plati 

utilităţile din fonduri publice provenite de la bugetul local al sectorului 1, alocate în acest scop în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.  
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 Art.6. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractul de închiriere a spaţiului comercial menţionat la art. 

1.  

 Art.7. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  434 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care 

funcţionează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

avizat de Direcția Juridică cu nr. M/7694/14.12.2017; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Ilinca Macarie; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborat cu art.115 alin.(2) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte din cadrul 

Complexului Social de Servicii Odăi cu 60 de locuri, din care 40 de locuri pentru bărbaţi şi 20 de 

locuri pentru femei.  

 Art.2. În aplicarea art. 1 din prezenta hotărâre, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 va amenaja spaţiul liber care are destinaţia de ”grădiniţă”, nefuncţional în 

prezent, situat în Bucureşti, sector 1, Şos. Odăi nr. 3-5, aflat în administrare.  
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 Art.3. Se vor prelua în cazuri de urgenţă sau temperaturi foarte scăzute şi persoane care nu 

sunt arondate la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 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 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  435 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării şi completării Anexelor nr. 1-5 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanţării Proiectului ”Extinderea conceptului 

de educaţie RODACIE  în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, implementat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția 

Management Economic cu nr. G/3462/14.12.2017 și de Direcția Juridică cu nr. M/7962/14.12.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și raportul Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind 

aprobarea finanţării Proiectului ”Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi 

grădiniţelor din sectorul 1”, implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind 

aprobarea includerii în Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului ”Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul 

creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, şi a funcţiei de manager de proiect; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborate cu art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexelor nr. 1-5 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanţării Proiectului ”Extinderea conceptului de 

educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, implementat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexelor nr.1-4, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.II. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  436 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea infiintarii un post de jurist conform cu Legea nr. 673/2002 privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale 

 

 Văzând Expunerea de motive a grupului de Consilieri locali alesi ai partidului USR, prin Oliver 

Paiusi, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către departamentul juridic, respectiv adresa 

Institutiei prefectului cu numărul 22900 din 24.11.2017 cu privire la dispozițiile articolelor 79^1-79^4; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 79^1-79^4 din Legea nr. 673/2002 cu privire la aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 

functionare a consiliilor locale. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.q) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă înființarea unui un post cu activitate permanentă pentru a fi încadrată o 

persoană cu studii superioare juridice conform art 79^1 a Legii nr 673/2002 cu privire la aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1 a Municipiului Bucuresti si Secretarul Primariei Sectorului 1, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  437 

Data:  18.12.2017 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a demersurilor necesare, în vederea încetării calităţii de membru 

în cadrul Comitetului European de Coordonare (CEC) 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M/7994/15.12.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și raportul Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/2012 privind emiterea 

acordului în vederea începerii demersurilor necesare dobândirii calităţii de membru în cadrul 

Comitetului European de Coordonare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2012 privind aprobarea 

semnării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Acordului 

de Colaborare cu Comitetul European de Coordonare; 

 Văzând Acordul de Colaborare încheiat la data de 11.07.2012 la Bruxelles, între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Comitetul European de Coordonare 

(CEC); 

 În temeiul art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă efectuarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, a demersurilor necesare în vederea încetării calităţii de membru în cadrul 

Comitetului European de Coordonare (CEC). 

 Art.2. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 ca, în execitarea atribuţiilor ce îi revin, să semneze în numele Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 documentele emise în efectuarea 

demesurilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  438 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, 

Sector 1, Bucuresti, compus din construcții (C1, C2, C3, C4, C5) și teren, în suprafață de 2.863 

mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea 

Funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința 

Școlii Gimnaziale ”Alexandru Costescu”, situată în strada Amintirii nr. 26, Sector 1,  București 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr M/2706/18.12.2017 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare solicitările Școlii Gimnaziale ”Alexandru Costescu”: 

 - nr. 1169/15.10.2015, adresată Primăriei Sectorului 1 București ; 

 - nr. 844/09.08.2016, înregistrată la Registratura Sectorului 1 sub nr. 27227/09.08.2016,  

 - nr. 930/06.09.2016, adresată Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 - nr. 15/04.11.2016 adresată Primăriei Sectorului 1 București; 

 - nr. 1504/16.11.2016, înregistrată la Registratura Sectorului 1 sub nr. 42355/18.11.2016,  

 - nr. 91/02.02.2017 adresată Primăriei Sectorului 1 București; 

 - nr. 1087/21.09.2017, înregistrată la Registratura Sectorului 1 sub nr. 36319/21.09.2017, 

înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 sub nr. 13357/17.10.2017; 

 Având în vedere petiția Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului nr. 

1372/03.11.2017, înregistrată la Registratura Sectorului 1 sub nr. 43700/07.11.2017, înregistrată la 

A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 sub nr. 15077/20.11.2017; 

 Ținând cont de adresele ISMB nr. 23258/14.11.2014, nr. 17506/17.08.2015, nr. 

21117,21209/18.09.2015, mr. 20704/13.09.2016, nr. 3998/22.02.2017, nr. 21275/08.09.2017, 

adresate către Școala Gimnazială ”Alexandru Costescu”, prin care s-a aprobat funcționarea claselor 

I- a/ a II-a cu un efectiv de peste 30 de elevi la clasă, 

 Având în vedere că Școala Gimnazială ”Alexandru Costescu” este inclusă în programul 

educațional ”Educație pentru Viață”, ce cuprinde un număr de 243 de elevi, însă în prezent unitatea 

de învățământ nu dispune de spațiu pentru cantină; 
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 Ținând cont de faptul că activitatea Centrului de Plasament nr. 1 ”Sf. Maria”, din cadrul 

Centrului de servicii Sociale ””Sf. Maria”, a fost mutată din clădirea situată în str. Minervei nr. 31A, 

administrată de D.G.A.S.P.C. Sector 1, încă din luna mai 2016; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 începând cu data prezentei hotărâri a imobilului 

situat în str. Minervei nr. 31A, Sector 1, Bucuresti, compus din construcții (C1, C2, C3, C4, C5) și 

teren, în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea 

Funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016. 

 (2) Imobilul va fi folosit de către noul administrator pentru desfășurarea activității Școlii 

Gimnaziale ”Alexandru Costescu”, situată în strada Amintirii nr. 26, Sector 1,  București. 

 

 Art. 2. Imobilul menționat la art. 1 va fi predat către Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 în baza unui protocol de predare-primire, ce 

urmează a fi încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în 

termen de 60 de zile de la data prezentei hotărâri, în care se va menționa și valoarea de inventar a 

imobilului. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, 

și Directorul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Costescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 18.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  439 

Data:  18.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G3535/21.12.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, rectificată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 97302/21.12.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 6381/20.12.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de suplimentare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti (pentru Sectorul 1 al 

municipiului Bucuresti cu 589 mii lei). 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit. „‟a‟‟, art.81, alin.(2), lit. „‟d‟‟ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.564.056,19 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 
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-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

18.12.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

21.12.2017 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.566.337,85 1.564.056,19 -2.281,66 

Secțiunea de funcționare 1.248.820,51 1.246.538,85 -2.281,66 

Secțiunea de dezvoltare 317.517,34 317.517,34 0,00 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.264.838,28 1.262.556,62 -2.281,66 

Secțiunea de funcționare 1.227.066,31 1.224.784,65 -2.281,66 

Secțiunea de dezvoltare 37.771,97 37.771,97 0,00 

VENITURILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

21.970,70 21.970,70 0,00 

Secțiunea de funcționare 21.754,20 21.754,20 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.264.838,28 mii lei se diminuează cu 

2.281,66 mii lei, devenind 1.262.556,62 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 este în sumă de 21.970,70 mii lei , nerectificându-se;  

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 în sumă de 239.998,00 mii lei nu 

se rectifică; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 în sumă de 39.530,87 mii lei nu 

se rectifică. 
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 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.737.445,16 mii lei se diminuează cu 2.281,66 mii lei, devenind 1.735.163,50 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

18.12.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

21.12.2017 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.737.445,16 1.735.163,50 -2.281,66 

Secțiunea de funcționare 1.253.132,73 1.250.851,07 -2.281,66 

Secțiunea de dezvoltare 484.101,43 484.101,43 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 

 

1.431.633,37 

 

 

1.429.351,71 

 

-2.281,66 

Secțiunea de funcționare 1.227.066,31 1.224.784,65 -2.281,66 

Secțiunea de dezvoltare 204.567,06 204.567,06 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

26.282,92 26.282,92 0,00 

Secțiunea de funcționare 26.066,42 26.066,42 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 216,50 216,50 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ 

Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 
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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 2017 în valoare totală de 4.312,22 

mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a 

normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 

bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea 

de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.431.633,37 mii lei se 

diminuează cu 2.281,66 mii lei, devenind 1.429.351,71 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.429.351,71 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.224.784,65 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 204.567,06 mii lei. 

 

 (2) 34.960,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

   -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.180,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 780,00 mii lei, nerectificându-se; 

  

 (3) 32.521,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

   -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.824,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 697,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (4) 16.460,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 
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   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.460,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (5) 616,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 516,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 100,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

 

 (6) 29.971,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Natională capitolul 61.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.455,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.516,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (7) 575.299,54 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

   - Secțiunea de funcţionare este în sumă de 517.557,48 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.742,06 mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1.2  (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.1.1; 1.2.1.2.1.1.1; 1.2.1.2.1.1.2 ; 1.2.1.2.1.2; 

1.2.1.2.1.2.1; 1.2.1.2.1.2.2; 1.2.1.2.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.2.1.4);  

 

 (8) 50.235,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.676,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.559,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (9) 122.921,92 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 110.884,92 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.037,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2); 

 

 (9) 174.399,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 172.592,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.807,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (10) 203.231,10 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 93.159,10 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 110.072,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.4  (1.2.1.4.1); 

 

 (11) 169.785,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 169.452,00 mii lei; 
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   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 333,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

 

 (12) 18.952,15 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.028,15 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 924,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 este în sumă de 26.282,92 mii lei și este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 26.282,92 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.066,42 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 216,50 mii lei, nerectificându-se  

 

 (2) 15.549,92 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.333,42 mii lei,  

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 216,50 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (3) 10.733,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.733,00 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei 

şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, nerectificându-

se; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

nerectificându-se. 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 
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   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-

se; 

 

 (2) 39.530,87  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 484.112,43 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

18.12.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

21.12.2017 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 204.367,06 204.367,06 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU 

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

216,50 216,50 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Art. 4.  

 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcţia 

Management Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 21.12.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  440 

Data:  21.12.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în 

numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din 

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului 

București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. N 

42/2018 întocmit de Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

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

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 

public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 

unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora; 

 Având în vedere prevederile art 37 alin.(1) lit. e) , alin. (3) și art. 38 alin.(1) din Legea nr. 

46/2008 privind Codul Silvic; 

 Ținând cont de Ordinul Ministrului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 1770/2010 privind Normele metodologice referitoare la 

criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale 

ale acestora; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și a Primarului Sectorului 1 de a efectua demersuri în 

numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza sectorului 1; 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/01.09.2017, modificată 

prin Hotărârea nr. 345/31.10.2017, privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local 

și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe 

de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;  
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017, 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului 

București demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 

Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București ; 

 În temeiul art.45 alin (2) lit.d), art.80 și art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se mandatează Primarul, prin Direcția Investiții și Direcția Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu și Evidență Electorală de la nivelul aparatului de specialitate, să efectueze studii tehnice 

de specialitate și demersuri la autoritățile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Hotărârii nr. 608/19.12.2017 a Consiliului General al Municipiului București.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală și Direcția Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  1 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului 

Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. 

a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 
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Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 333 

pentru aparatul de specialitate, inclusiv funcțiile de primar, viceprimar, administrator public, secretar 

al Sectorului 1 al Municipiului București, și inclusiv numărul de posturi prevăzut potrivit punctului 2 din 

anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, de 102 de posturi; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287 din 18.09.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale 

instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al municipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând 

cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata 

întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac 

parte integranta din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul 

contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului București și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către 

Primarul Sectorului 1 cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradaţiilor 

corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază 

stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 

1 al Municipiului București. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  2 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


410 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractul "Administraţie" ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, 

avizat de către Direcția Management din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial 

în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017; 

 Ținând seama de prevederile: 

 Legii nr. 1/2011 – educației naționale, cu completările și modificările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;  

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. 

a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2002 – privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția socială; 

 Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 – 6; 

 Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, de 31 pentru 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 Ținând cont de Contractul Colectiv de Munca al Administrației Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016;   

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.05.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții al Regulamentului de Organizare și Funcționare 

ale Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere ca politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă 

vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi 

cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau 

îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către 

cetăţean şi nevoile acestuia; 

 Având în vedere urgenţa promovării acestui act, justificată de intrarea în vigoare, începând cu 

data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar și faptul că Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata 

întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul 

Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului 

contractual din cadrul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul 

contractual din cadrul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1, salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea funcțiilor, 

gradelor/treptelor profesionale, gradaţiilor corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în 

specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local 

al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul încadrat în cadrul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, 

inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la 

nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  3 

Data:  31.01.2018 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată 

Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Administrația Domeniului Public Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcția 

Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. 

a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
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 Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 

Administrației Domeniului Public Sector 1, de 97 de posturi; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 prin 

care se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

333/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând 

cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata 

întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- 

Administrația Domeniului Public Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local 

Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul 

contractual din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public 

Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, se face de către Primarul Sector 1 cu respectarea funcţiilor, 

grade/trepte profesionale, gradaţiilor corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate, 
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cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 

1 al Municipiului București.  

 Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în instituția subordonată 

Consiliului Local Sector 1- Administratia Domeniului Public Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv 

pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul 

de salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Administrația 

Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Resurse Umane, Direcția Management Economic 

și Serviciul Secretariat General, Audienţe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  4 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul 

Complexului Multifuncțional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială și raportul Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 

patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

492 din 28 iunie 2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 15, art. 37, art. 38 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi lit. 

e), și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 387/28.11.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

ale Complexului Multifuncțional Caraiman, conform căreia se stabilește numărul maxim de posturi de 

269; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Complexul Multifuncțional Caraiman trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând 

cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar şi de faptul că Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata 

întregii game de prestatii gestionate de aparatul de specialitate; 

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifunctional 

Caraiman; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază brute ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul 

Complexului Multifunctional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul 

contractual şi funcţionarilor publici din cadrul Complexului Multifunctional Caraiman salarizat potrivit 

Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, se face de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman 

cu respectarea funcţiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradaţiilor corespunzătoare vechimii în 

muncă şi vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de 

către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.  

 Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 
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grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite 

prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul 

Multifuncțional Caraiman, Direcţia Management Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  5 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la 

nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) - (4), art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. 

f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/29.11.2017 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 77/31.05.2016 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform căruia s-a stabilit numărul maxim de posturi de 175 pentru Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017  

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În vederea stabilirii începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază brute ale 

personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la 

nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul 

contractual și funcționarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, se face cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradaţiilor 

corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază 

stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 

1 al Municipiului București. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti și Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  6 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul 

Poliției Locale Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Poliției Locale Sector 1 și a 

îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 

2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. 

a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
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 Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 304 

pentru Poliția Locală Sector 1; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Poliției Locale Sector 1 înregistrat sub nr.18424 din 

20.07.2017 privind statul de funcții al Poliției Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017 

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;  

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând 

cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata 

întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliției Locale Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliției 

Locale Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul 

contractual și funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, se face de către Directorul general al Poliției Locale Sector 1, cu respectarea funcțiilor, 

gradelor/treptelor profesionale, gradaţiilor corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în 

specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local 

al Sectorului 1 al Municipiului București.  
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 Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Poliției Locale 

Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte 

profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta 

Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  7 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală 

din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, 

din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială și raportul Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi 

patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare și prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând 

cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

 Luând în considerare Procesul verbal încheiat în data de 11.12.2017 între directorul general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi salariaţii din cadrul familiei 

ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţei”, reprezentaţi de Sindicatul ROUA din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Federaţia PUBLISIND; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice (funcţionarii publici de conducere şi 

de execuţie) şi funcţiile de natură contractuală (salariaţii în funcţiile de natură contractuală de 

conducere şi de execuţie) din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare.  

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  8 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 



427 

 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  
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 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului 

Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  9 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ținând seama seama de Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e), coroborate cu prevederile art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRAŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Cu data adoptării prezentei celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman îşi încetează valabilitatea.  

 

Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  10 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


431 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi al Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;  

 Conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 69865/2018. 

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

 În baza dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând Avizul Comisiei de Ordine Publică Locală,  

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

 Art.1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Sector 1, conform Anexei nr.I, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1, conform Anexei nr.II, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1, 

conform Anexei nr.III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 1, îşi încetează valabilitatea 

de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Management  Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, 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 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  11 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

al SC CET GRIVIŢA SRL 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Referat de aprobare nr.069/18.01.2018 emis de SC CET GRIVIŢA SRL privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, avizat de Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 

 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 partipaţie majoritară- art. 6, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 

 În temeiul art.45 alin. (2) lit. a), art.81 alin. (2) lit.d) art..115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIŢA SRL, 

conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL şi Direcţia Management Economic, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  12 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu 

privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Sectorul Cankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia” 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, precum şi Raportul de specialitate 

Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale   Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr.H2-2/1530/07.08.2017 și Nr.H 2-2/3185/03.01.2018, precum și ale 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr.87717/25.07.2017 

și Nr.157959/08.01.2018, 

 

 În temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii 

de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul Ҫ ankaya al Municipiului 

Ankara din Republica Turcia” conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații 

Internaționale, Derulare Programe Europene, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  13 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu 

privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel” 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, precum şi Raportul de specialitate 

Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr.H2-2/2426/13 noiembrie 2017, precum și ale Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 126572/31.10.2017 și nr. 

157957/09.011.2018, 

 În temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de 

cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”, 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații 

Internaționale, Derulare Programe Europene, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  14 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu 

privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raionul Orhei din Republica Moldova” 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, precum şi Raportul de specialitate 

Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr H2-2/969/26 iunie 2017 şi H 2-2/2430/10 noiembrie 2017, precum și ale 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene  nr. 

71.953/14.06.2017 și nr. 127288/01.11.2017, 

 În temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii 

de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Raionul Orhei din Republica 

Moldova”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații 

Internaționale, Derulare Programe Europene, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entitățtilor 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  15 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstitutional de colaborare între 

Sectorul 1 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară Bucuresti în vederea desfășurării unor proiecte de investiții precum și programe 

comune în domeniul educațional, social, cultural, sportiv și recreativ în interesul larg al 

cetățenilor Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.124/2015 privind stabilirea categoriilor de 

programe/proiecte în domeniile ” cultural”, ”educație”, ”social”, ”sport”, ”protecția mediului”, ”culte 

religioase” și alte aemenea, precum și aprobarea criteriilor privind acordarea finanțării acestora, în 

interes public local, la nivelul Sectorului 1;  

 Având în vedere Acordul de Principiu nr.C1119/06.12.2017/88511/14.12.2017 încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București; 

 În temeiul art. 45 alin (2) lit. f), art. 81 alin. (2)  lit. q) şi alin. (3),  coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. 

b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al 

Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucuresti în 

vederea desfășurării unor proiecte de investiții precum și programe comune în domeniul 

educațional, social, cultural, sportiv și recreativ în interesul larg al cetățenilor Sectorului 1. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  16 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat instituţional între Sectorul 1 al Municipiului 

București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi 

S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte,  în vederea realizării unor investiţii corespunzătoare 

exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridice;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.160 / 29.09.2016  privind aprobarea Acordului de 

Parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie 

a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, 

sportive şi recreative, în interes public local, la nivelul  Sectorului 1;  

 Luând act de adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a României, înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30913/07.09.2016 prin care se formulează o propunere de parteneriat cu 

instituţia noastră care să stabilească cadrul general de colaborare interinstituţională, în principal, în 

vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, sportive şi recreative, în interes public local, la nivelul 

Sectorului 1; 

 Vâzând adresa Romexpo SA, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

30910/07.09.2016, prin care se comunicăm intenţia de a parafa un acord instituţional cu Primăria 

Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti, în vederea realizării unor investiţii corespunzătoare exploatării 

în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo, prin transformarea 

acestuia într-un spaţiu dedicat desfăşurării de acţiuni culturale şi sportive; 

 În temeiul art. 45 alin (1) , art. 81 alin. (2), lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al 

Municipiului București și pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo 

S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiţii corespunzătoare exploatării în comun a 

Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  17 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public de către Primarul 

Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, 

aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 333 
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pentru aparatul de specialitate, inclusiv funcțiile de primar, viceprimar, administrator public, secretar 

al Sectorului 1 al Municipiului București, și inclusiv numărul de posturi prevăzut potrivit punctului 2 din 

anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, de 102 de posturi; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287 din 18.09.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale 

instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților și îmbunătățirii actului managerial din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din cadrul 

serviciilor publice de interes local de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate privind numirea şi 

eliberarea din funcţie a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului 

București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Având în vedere amendamentele formulate de doamna Iuliana Cristina Grigorescu și domnul 

Cristian Tudose, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4), art. 112 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă criteriile de selecție și de eliberare din funcție a administratorului public al 

Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă fișa – cadru a postului a administrator public al Sectorului 1 al Municipiului 

București, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă contractul - cadru de management al administrator public al Sectorului 1 al 

Municipiului București, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă anexa la contractul- cadru de management al administrator public al 

Sectorului 1 al Municipiului București, evaluarea- cadru a performanțelor profesionale, conform 

Anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  18 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Secretarul Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea 

şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 

 Văzând:  

 - adresa nr. 23076/19.12.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr.64568/21.12.2017; 

 - adresa nr. 19051/07.08.2017 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.40410/07.08.2017; 

 - adresa nr.17604/27.08.2017 a Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 

Bucureşti, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr.43340/25.08.2017; 

 - adresa Fundaţiei Viaţă şi Lumină, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.43339/25.08.2017; 

 - adresa Asociaţiei Caritas nr.485/31.08.2017, înregistrată la Direcţia Generală de Asisitenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.44645/01.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 după cum 

urmează: 

 

 Preşedinte: 

 Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 Vicepreşedinte : 
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 Dănuţ Ioan Fleacă - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 

 

 Membri: 

 Bogdan Ciocea – medic primar neurologie pediatrică – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

“Grigore Alexandrescu” din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

 Romeo Adrian Cozma – psihopedagog, inspector şcolar pentru învăţământul special din 

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 Vali Velcu – din partea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Gabriela Stegaru Ianovici – director, din partea Fundaţiei „Viaţa şi Lumină”; 

 Maricica Cihodaru – din partea Asociaţia Caritas Bucureşti. 

 

 (2) Fiecare dintre membrii titulari are desemnat un supleant, după cum urmează:  

 

 Mariana Coman – director general adjunct protecţia copilului, persoană şi familie din pentru 

directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Irina Florescu – medic primar neurologie pediatrică – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

“Grigore Alexandrescu” pentru Bogdan Ciocea din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti; 

 Lucian Mozer-Schonborn – psihopedagog, director la Şcoala Gimnazială Specială nr.7, 

sector 1 pentru Romeo Adrian Cozma din partea Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 Victor Hohlov – pentru Vali Velcu din partea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 

Municipiului Bucureşti  

 Lenuţa Pîrvan – pentru Gabriela Stegaru Ianovici din partea Fundaţiei Viaţă şi Lumină 

 Cristina Muzelak – pentru Maricica Cihodaru din partea Asociaţiei Caritas Bucureşti. 

 

 (3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii 

temeinic motivate. 

 

 Art.2. (1) Atribuţiile Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 sunt: 

 a) stabileşte măsurile de protecţie specială pentru copii şi menţine măsurile pentru tinerii care 

au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, 

stabilită în condiţiile legii de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească; 

 b) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecţie specială stabilită de către Comisie, în 

condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, 

în situaţia în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecţie specială se constată necesitatea 

modificării sau, după caz, a încetării măsurii; 

 c) informează părinţii prezenţi la şedinţele Comisiei cu privire la consecinţele stabilirii măsurii de 

protecţie specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor şi obligaţiilor 

pe care le au faţă de copil pe durata aplicării măsurii; 

 d) hotărăşte, dacă este cazul, în condiţiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului 

pentru care s-a decis măsura plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 e) eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal; 

 f) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de 

încadrare a copilului într-un grad de handicap; 

 g) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia stabilirii unui alt grad 

de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă; 

 h) informează în scris conducerea instituţiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra 

dificultăţilor întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii, încadrarea copiilor 

cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de 

handicap şi asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, educaţionale şi de sănătate pentru 

copii în vederea identificării de soluţii; 

 i) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este 

stabilită de lege în competenţa altor instituţii sau a instanţelor judecătoreşti, după caz; 

 j) colaborează cu organismele private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale pe raza administrativ-teritorială; 

 k) întocmeşte un raport anual de activitate pe care îl înaintează Consiliului Local al Sectorului 

1. 

 (2) Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de 

actele normative în vigoare. 

 Art.3. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei răspund în faţa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, 

precum şi pentru adoptarea unor hotărâri cu nerespectarea dispoziţiilor legale. 

 Art.4. Pentru participarea la şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 preşedintele, 

vicepreşedintele şi membrii Comisiei vor primi o indemnizaţie în conformitate cu prevederile legale.  

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, preşedintele, vicepreşedintele, membrii titulari şi membrii 

supleanţi ai Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  19 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în 

cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea 

costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul 

Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:  

 

 pentru serviciile prestate în cadrul Atelierului Spălătorie Textilă, se modifică 

următoarele costuri de comercializare: 
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Nr. 

crt. 

Denumire serviciu Preț actual Preț 

propus 

1. Spălare și uscare per 1 kg  4,50 lei 6,00 lei 

2. Călcare la calandru per 1 kg 2,00 lei 3,00 lei 

3. Călcare cu fierul per 1 kg 5,00 lei 8,00 lei 

 

Nr. 

crt. 

Produs Tip serviciu Preț actual Preț 

propus 

1. Cămașă cu mânecă 

lungă/scurtă 

spălat, uscat, călcat 2,5 lei 5 lei 

2. Canadiană puf scurtă/ lungă spălat, uscat 10 lei 15 lei 

3. Palton spălat, uscat, călcat 10 lei 15 lei 

4. Pantalon spălat, uscat, călcat 5 lei 7 lei 

5. Rochie de ocazie spălat, uscat, călcat 15 lei 17 lei 

6. Huse canapea/fotoliu/scaun spălat, uscat, călcat 5 lei/kg 6 lei/kg 

7. Draperii spălat, uscat, călcat 3,5 lei/kg 4,5 lei/kg 

8. Pătură mare spălat, uscat 8 lei 15 lei 

9. Pilotă spălat, uscat 10 lei 15 lei 

10. Pernă puf spălat, uscat 7 lei 10 lei 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013, cu 

modificările şi completările ulterioare rămân nemodificate. 

 

 Art.III. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  20 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi 

efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, acordat conform prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.6;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare, art 28; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de baza minim brut pe ţară, garantat în plată;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 În temeiul art.45 alin.(2),  art.85 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

dministraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018 în vederea 

efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din Sectorul 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor presta acţiuni sau lucrări de interes local în 

cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi al Poliţiei Locale a Sectorului 1, în conformitate cu 

Planul de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2018 menţionat la art.1. 

 Art.3. Calculul numărului de ore va fi făcut de către responsabilul de caz din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în baza Dispoziţiilor Primarului 

Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalulare a cuantumului ajutorului social, conform formulei: 
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Cuantumul ajutorului social X 166,66 

1900 

 Unde:  

 cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001 de acţiuni 

și lucrări de interes local pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

nr. de membri ai familiei beneficiare; 

 166,66 reprezintă nr. mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată; 

 1900 reprezintă salariul minim brut pe economie.  

  

 Art.4. Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 1 au obligaţia:  

 a) să repartizeze persoanele pe categorii de activităţi; la repartizarea persoanelor pe categorii 

de activităţi se va ţine seama, în măsura posibilităţilor, de pregătirea profesională a 

acestora, de costituţia fizică şi de restricţiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, 

dovedite prin acte medicale; 

 b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la art.28  alin.(2) lit.a) din Hotărârea Guvernului 

României nr. 50/2011 într-un Registru; 

 c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 

 d) să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 pe data de 25 a fiecărei luni.  

 

 Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 

1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  21 

Data:  31.01.2018 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, 

cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, cu 

modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 

1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1;  

 Ținând seama de dispozițiile OMEN 4.619/2014 art.5 și OMEN 3.160/2017 art.4(1), privind 

componența Consiliului de Administrație în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul 

profesional și tehnic, 

 Luând în considerare solicitarea formulată de către Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări 

Publice ”Ioan N. Socolescu”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

114/03.01.2018;  

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2018; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.I. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 
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Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1 la Colegiul Tenic de Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1 rămân neschimbate. 

 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 şi persoana nominalizată la art.1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  22 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


457 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în 

Consiliul de  administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere adresa Grădiniței cu program prelungit ”Zum-Zum”, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 1564/16.01.2018; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2018; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se numește doamna Ramona Porumb reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”, situată în Str. Vespasian nr. 

37, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, Grădinița cu program 

prelungit ”Zum-Zum”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  23 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid 

constând în 32 de kimono-uri 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția 

Juridică, 

 Ţinând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3, art. 12 alin. (2) si art. 15, alin (1) din Legea educației fizice 

și sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere petiţia înaintată de Clubul Sportiv Karate Rapid și înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 1945/18.01.2018, prin care se solicită acordarea unui sprijin Clubului 

Sportiv Karate Rapid constând în 32 de kimono-uri, în valoare totală de 13.890 lei,  

 În temeiul art. 45 alin (2), 81 alin (2) lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constând în 32 de 

kimono-uri, în valoare totală de 13.890 Lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei Clubului Sportiv 

Karate Rapid, precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  24 

Data:  31.01.2018 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.422 /18.12.2017 privind 

desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și 

monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a 

sectorului 1 al Municipiului București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică, Direcţia Utilităţi Publice, Direcția Management Economic și de Direcția Investiții din 

cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/18.12.2017, 

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80 și art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se abrogă Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/18.12.2017 privind 

desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare 

a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al 

Municipiului București. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Utilități 

Publice, Direcția Management Economic, Direcția Juridică si Direcția Investiții și aparatul de 

specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  25 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 

privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Sector 1-Municipiul Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată 

cu modificările și completările ulterioare 

 Văzând prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local. 

 Cunoscând prevederile H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor 

stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, precum şi HCGMB nr. 124/2008 

privind strategia de parcare de la nivelul Municipiului Bucureşti 

 În deplină concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

120/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1 
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 Ţinând seama de Adresa Nr. S.M./22.232/03.01.2018 emisă de Instituţia Prefectului Municipiul 

Bucureşti, 

 În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se modifică şi se completează titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 

329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-

Teritoriale Sector 1-Municipiul Bucureşti,  şi va avea următorul cuprins: "HOTĂRÂRE privind constituirea 

Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul 

Bucureşti" 

 

 Art. II. Se modifică şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 

329/31.10.2017 după cum urmează: 

 Art. 1 devine art.1 alin(1) şi va avea următorul cuprins:   

 

 "Art. 1. (1) Se constituie Comisia Tehnică de Circulaţie de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-

Teritoriale Sector 1-Municipiul Bucureşti. 

 

 După alin. (1) se introduce un nou alineat, alin.(2) care va avea următorul cuprins: 

 

 (2) Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-

Teritoriale Sector 1-Municipiul Bucureşti, după cum urmează: 

 - un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului Sectorului 1, numit prin dispoziţie 

de Primarul Sectorului 1  

 - un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, numit prin dispoziţie de 

Primarul Sectorului 1  

 - un reprezentant din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, numit prin decizia Directorului 

General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 - un reprezentant din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, numit prin decizia Directorului General al Poliţiei 

Locale Sector 1 

 - un reprezentant din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, numit prin decizia Directorului General al Poliţiei 

Locale Sector 1" 
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 Art. III. Se modifică şi se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 

329/31.10.2017, şi va avea următorul cuprins: "Componenţa nominală şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 1-

Municipiul Bucureşti se aprobă prin dispoziţia Primarului Sectorului 1, care se emite în termen de cel mult 30 

de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri" 

 

 Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/31.10.2017 rămân 

neschimbate.  

 

 Art. V. (1) Primarul Sectorului 1, directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, 

directorul general al  Poliţiei Locale Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  26 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018 ; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018;  

 Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35512/2017 , Grădinița Sofia SRL 

a solicitat excluderea Grădiniței Sofia din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 

2017-2018. 

 Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35858/2017 , Asociația Mami și 

Tati-Universul Copilăriei a solicitat excluderea Grădiniței Mami și Tati din rețeaua școlară din Sectorul 

1 începând cu anul şcolar 2017-2018. 

 Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35549/2017 , Asociația ”Kluge 

Kinder” a solicitat includerea Grădiniței cu program normal și program prelungit ”Kluge Kinder” în 

rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2017-2018. 

 Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35074/2017, Asociația Mignon – 

Grădinița ”IBOO” a solicitat includerea Grădiniței ”IBOO” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând 

cu anul şcolar 2017-2018. 

 Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 35083/2017 , SC Kids at Work 

SRL a solicitat includerea Grădiniței ”Montessori Kids at Work” în rețeaua școlară din Sectorul 1 

începând cu anul şcolar 2017-2018. 

 Prin adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30525/2017, Școala Gimnazială 

”Sfinții Trei Ierarhi” a solicitat modificarea denumirii Școlii Gimnazială ”Sfinții Trei Ierahi” în Liceul 

Teoretic ”Sfinții Trei Ierahi”. 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M / 1980 / 35512 / 1981 / 35549 / 1947 / 35074 / 2015 

/ 36689/ 35083/1985 / 35858 / 2032 / 36919 / 30525 / 09.10.2017 înaintată Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti  
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 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 24814/11.12.2017 înregistrat la Primăria 

Sectorului 1 sub nr.49118/18.12.2017. 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 se modifică 

după cum urmează: 

 a) se exclude Grădinița Sofia din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2017-

2018; 

 b) se exclude Grădinița Mami și Tati din rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 

2017-2018; 

 c) se include Grădinița cu program normal și program prelungit ”Kluge Kinder” în rețeaua 

școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2017-2018; 

 d) se include Grădinița ”IBOO” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2017-

2018; 

 e) se include Grădinița ”Montessori Kids at Work” în rețeaua școlară din Sectorul 1 începând cu 

anul şcolar 2017-2018; 

 f) se modifică denumirea Școlii Gimnaziale ”Sfinții Trei Ierarhi” în Liceul Teoretic ”Sfinții Trei 

Ierarhi”. 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 

rămân nemodificate. 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  27 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ALEEA METEOROLOGIEI NR. 15A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 385/31.01.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 192 / 31.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18183/19403/16.11.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Ghe. Stanciu; 

 - Aviz Aeronautică Civila Româna nr. 29522/1349 din 06.12.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 PUZ „ Str. Jandarmeriei- Al. Meteorologiei”, S1, aprobat cu HCGMB nr. 28/16.01.2008, aviz 

DUAT PMB nr. 3/1/6/31.01.2007. PUZ – ul menționat are valabilitatea expirată dar a produs 

efecte prin autorizațiile de construire emise în baza sa. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ALEEA METEOROLOGIEI NR. 15A - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 192 / 31.01.2018, prezentat 

în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta de hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București   

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  28 

Data:  31.01.2018 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. FAGULUI NR. 47 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 276/18.01.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 187/19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 17143/24.10.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Ghe. Stanciu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 PUZ “Închidere inel median de circulație în zona de nord – autostrada urbană tronson cuprins 

între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 și Avizul 

Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 și Avizul 

Arhitectului Șef nr. 13/28.07.2014. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. FAGULUI NR. 47 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 187/19.01.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  29 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LAINICI NR. 48 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 278/23.01.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 190/19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18836/ 03.11.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. LAINICI NR. 48 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 190/19.01.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  30 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CORALILOR NR. 20G - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 301/26.01.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 191/19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 17269/20.10.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Mares; 

 - Aviz Aeronautică Civilă Română nr. 697/28.08.2015; 

 - Decizia etapei de incadrare nr. 82 din 15.12.2014; 

 - Certificat Nr. Postal nr. 1579223/17826 din 14.12.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 P.U.Z. – “Șos. Straulești nr.69-71, 69A, 69D aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz 

S.U.-P.M.B. nr. 17/25.04.2016 ”. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. CORALILOR NR. 20G - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 191/19.01.2018, prezentat în anexa nr. 

1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  31 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, 

a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului  României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 

privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe care vor 

avea destinaţia de locuinţe sociale; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.363/31.10.2017 prin care se 

ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Diaconu; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (5), teza a II-a, art.80 , art. 81 alin. (2) lit. n) şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

  



474 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică şi se completează art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de 

locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale şi va avea următorul conţinut: 

 

 “Art.2. Se constituie Comisia însărcinată să analizeze ofertele depuse în cadrul procedurii 

menţionate la art. 1 alin. (2) şi să identifice de pe piaţa liberă imobile de locuinţe susceptibile a avea 

destinaţia de locuinţe sociale, în următoarea componenţă: 

 - Cristina Simona Munteanu  - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - George Damian    - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Florea Iordan    - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - 

nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituţiei; 

 - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - nominalizat prin act 

administrativ al conducătorului instituţiei.” 

 

 Art.II. Se modifică şi se completează art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de 

locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale şi va avea următorul conţinut: 

 

 “Art.3. Se constituie Comisia de negociere şi stabilire a preţurilor de achiziţie a imobilelor 

prevăzute la art. 2, în următoarea componenţă: 

 

 - Dorina Luminiţa Bănişor  - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Viorel Daniel Chirvasă   - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Marian Cristian Neagu   - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - 

nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituţiei; 

 - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - nominalizat prin act 

administrativ al conducătorului instituţiei.” 

 

 Art.III. Celelale prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 

privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe care vor 

avea destinaţia de locuinţe sociale rămân nemodificate şi se aplică în continuare. 
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 Art.IV. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi membrii comisiilor menţionate la art.I şi art.II 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 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  32 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.432/18.12.2017 

privind consitutirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

București 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă 

Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Țînând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publică și regimul juridic al acesteia cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

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

şi judeţelor cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 432/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București; 

 Ținând cont de adresa nr. I/ 5/ 03.01.2018 prin care Primarul Sectorului 1 al Muncipiului 

București solicită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul, în vederea exercitării funcției 

publice vacante de Secretar al Sectorului 1 de către doamna Cefalan Daniela Nicoleta; 

 În baza Avizului favorabil nr. 146/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 În temeiul art.45 alin.(1), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) şi j), coroborate cu  art.115 alin.(1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.432/18.12.2017 privind 

consitutirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a 
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Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București se modifică şi se 

completează şi are cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 432/18.12.2017  

rămân neschimbate.  

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţii executive a administraţiei publice locale, persoanelor nominalizate în anexă, precum şi 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  33 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al Administraţiei Pieţelor Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate 

intocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor și patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.1 alin (1) și alin (2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotãrârii Guvernului  României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementãrilor 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea 

Guvernului României nr.672/2014; 

 Ţinând seama de prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţã în unele zone publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările ulterioare; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2013 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.51/2003 privind 

măsurile de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București; 

 Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2016 privind 

aprobarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare și nr.249/2017 privind 

aprobarea Ştatului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 Ţinând seama de prevederile HCLS 1 nr. 233/2015 privind adoptarea unor măsuri în vederea 

asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor locale ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucucresti;  

 În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1 conform Anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art.2. Prevederile prezentei hotărari intră in vigoare de la data comunicării.  

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Juridică şi Direcția 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe  va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucuresti.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  34 

Data:  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Centrul Pentru 

Politici Durabile Ecopolis în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor 

cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile art. 90 lit e) din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind 

protecția mediului; 

 Ținând seama de dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art.3 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Avand in vedere petiţia formulata de Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis și înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București cu Nr. 2222/19.01.2018, reprezentată prin domnul Presedinte 

Popa Costel, prin care se solicită sprijin financiar, în vederea desfășurării unui eveniment sportiv 

denumit “Aer Curat, Bun de respirat!”, în perioada 01.04.2018 – 31.05.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 și art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și art. 115 alin.(1) lit.b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti și Centrul Pentru Politici 

Durabile Ecopolis pentru finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite 

de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“. 

 Art. 2 (1) Primarul Sectorului 1 precum şi Centrul Cultural vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  35 

Data:  31.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru elevul Coroi Gheorghe 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând solicitarea Liceului Teoretic Jean Monnet nr.706/29.01.2018, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 5018/30.01.2018; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei 

pentru Coroi Gheorghe, elev la Liceul “Jean Monnet” din Sectorul 1, cetăţean al Republicii Moldova, 

bursier al statului român, titular al permisului de şedere în România cu nr…………... 

 Art.2. Suma de 10.000 lei va fi plătită din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi va fi  virată în contul beneficiarului.  
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 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.01.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  36 

Data:  31.01.2018 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 1 din 09.01.2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a 

deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 

2017 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
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 ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  

al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare  

și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2  

al Municipiului București pe anul 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, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 09.01.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea 

excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017; 

 Analizând: 

 - Raportul întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 Bucureşti;  

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2, înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub 

numărul 14 din data de 09.01.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 09.01.2018; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 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. (6) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea administraţiei publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a 

deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 200.742.377,15 lei, înregistrat la 29.12.2017. 

 

 Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 248.454.374,11 lei, astfel: 

  a)  ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018; 

  b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, în limita disponibilului rezultat în urma 

aplicării prevederilor lit. a); 

  c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, 

după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar 2018. 

 

 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. 1 

Bucureşti, 09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 09.01.2018 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  

  

HOTĂRÂREA NR. 1/09.01.2018 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti a deficitului secţiunii de dezvoltare……………………………………………………………………….. 

 

491 

HOTĂRÂREA NR. 2/26.01.2018 Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local 

Sector 5…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

492 

HOTĂRÂREA NR. 3/26.01.2018 Privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri si a impozitului 

pe terenuri cu pana la 500% si a criteriilor de încadrare a clădirilor si terenurilor in categoria celor neîngrijite aprobata prin 

II.C.L. nr. 200/14.12.2017………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

494 

HOTĂRÂREA NR. 4/26.01.2018 PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECŢIEI 

GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

496 

HOTĂRÂREA NR. 5/26.01.2018 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii din 

sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general aferent……………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA NR. 6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală…………………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală…………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

502 

HOTĂRÂREA NR. 9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală…………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 11/26.01.2018 Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat  în incinta 

Şcolii Gimnaziale nr. 134 către Asociaţia Baciului………………………………………………………………………………….. 

 

505 

HOTĂRÂREA NR. 12/26.01.2018 pentru completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare a 

unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din sectorul 5  al Municipiului 

Bucureşti, pentru anul şcolar 2017-2018, modificată prin HCLS 5 nr. 19/28.02.2017………………………………………. 

 

 

506 

HOTĂRÂREA NR. 13/26.01.2018 Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2018-2019……………. 

 

507 

HOTĂRÂREA NR. 14/26.01.2018 Privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de 

Cooperare  între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi comuna Saint - Josse - ten- Noode, Bruxelles, 

Belgia…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

508 

HOTĂRÂREA NR. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" pentru anul 2018………………………………………………………………………………………………………….. 

 

509 

HOTĂRÂREA NR. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României 

pentru anul 2018………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

510 

HOTĂRÂREA NR. 17/26.01.2018 privind aprobarea proiectului „Cupa Intercartiere Junior" înregistrat la Centrul Cultural 

şi de Tineret „Ştefan lordache"……………………………………………………………………………………………………….. 

 

511 

HOTĂRÂREA NR. 18/26.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache"…………………………………………………………………………………………………………… 

 

512 

HOTĂRÂREA NR. 19/26.01.2018 Privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creştere a eficienţei 

energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiţii………………………………………………………….. 

 

513 

HOTĂRÂREA NR. 20/26.01.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi a 94 obiective de investiţii  

pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe……………………………………………………………… 

 

514 

HOTĂRÂREA NR. 21/26.01.2018 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al AMR………………… 515 
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HOTĂRÂREA NR. 22/26.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

516 

HOTĂRÂREA NR. 23/26.01.2018 Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", 

utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările şi completările ulterioare……………………………………… 

 

 

 

517 

HOTĂRÂREA NR. 24/26.01.2018 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 a Centrului Medico-Social „Sf. Andrei" –  unitate sanitară cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5………………………………………………………………. 

 

 

520 

HOTĂRÂREA NR. 25/26.01.2018 privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind  acordarea de beneficii 

sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din  sistemul public de pensii care sunt rezidenţi pe raza sectorului 

5………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

521 

HOTĂRÂREA NR. 26/26.01.2018 privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii 

sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu  handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5……………………….. 

 

522 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  

al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a deficitului secţiunii de  

dezvoltare 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr.761/05.01.2018 întocmit de Direcţia Generală 

Economică; 

 Tinând cont de Expunerea de motive a Primarului Sector 5 ; 

 Ţinând seama de prevederile Ordinului nr. 3244/21.12.2017 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 , cap. V „ Încheierea execuţiei 

bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale, punct 5.13.3.1 , lit b); 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin 2,lit d şi art 45, alin 2 din Legea nr. 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 

 

HOTĂREŞTE 

 

ART. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe 

anul 2017, din excedentul bugetului local pe anul 2017, în sumă de 201.421.926,99 lei. 

 

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei 

Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

  

p SECRETAR SECTOR 

 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

 

Nr. 01/09.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la 

previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 şi Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Economică nr. 5868/19.01.2018, Procesul verbal de afişare al 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local sector 

5 pe anul 2018 înregistrat sub nr. 1322/08..01.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 5 ; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice; 

Având în vedere Legea nr. 2 /2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea 

nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

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

şi modificările ulterioare; 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002; 

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă bugetul   de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, 

conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2. Se aprobă bugetul SC Amenajare Edilitara şi Salubrizare SA pe anul 2018, conform 

anexelor nr. 59-59.1, 66.1, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

ART. 3 . Se aprobă bugetul SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr. 65-66, care 

fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

ART. 4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din veniturii proprii (Învăţământ 

Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART. 5 Se aprobă bugetul Centrului Cultural Ştefan Iordache pe anul 2018, conform Anexelor 

nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre. 
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ART. 6 Se aprobă bugetul Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

(Admnistraţia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integrantă 

din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p. SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 02/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a  

impozitului pe terenuri cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi  

terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. nr. 200/14.12.2017 

 

Având în vedere: 

 

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 înregistrat sub 

nr. 10886/17.01.2018; 

-     Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.5434/18.01.2018; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

Alte Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar: 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

-    Art. 489, alin (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-    Punctului 168 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  

de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- Art. 9, lit. a)-c), e) şi art. 10 lit. a), b) şi i) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la 

îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 

impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în 

intravilan; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 32/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii 

Consiliului Local Sector 5 Bucureşti de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădiri şi pe teren pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5; 

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se modifică Metodologia privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu 

până la 500%, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 5, aprobată prin 

H.C.L. nr. 200/14.12.2017, prevăzută în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 

Art. 2 Se modifică criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite, 

aprobate prin H.C.L. nr. 200/14.12.2017, prevăzute în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 

Art. 3 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, Direcţia Generală Arhitect Şef, Direcţia Generală de 

Poliţie Locală şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 03/26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 5 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRÂRE 

 

PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COLEGIULUI DIRECTOR AL  

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

SECTOR 5 

 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 956/17.01.2018 întocmit de către Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 cât şi expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 Ţinând cont de prevederile art.14. din anexa 1 Regulamentul-Cadru de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului a Hotărârii nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

 In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, după cum urmează : Secretarul Sectorului 5 - Preşedintele Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 şi membrii: 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5, directorii 

executivi adjuncţi/generali adjuncţi şi personalul de conducere din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5, precum şi 3 şefi ai serviciilor de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară 

respectiv doamna Raluca Dana Militaru - Directorul General al Direcţiei Educaţie şi Carieră, doamna 

Mihaela Kalogerakos-Directorul Executiv al Direcţiei Tehnice şi Verificare Investiţii Edilitare şi doamna 

Ştefania Gresoi - Directorul Executiv al Direcţiei de Legalitate Acte. 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

sector 5 nr. 17/19.07.2016 privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local sector 5 

pentru a face parte din Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului sector 5. 
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Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 P. SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

 

Nr. 04/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii din sectorul 5 

constând în amenajarea Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a devizului general aferent 

 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 

înregistrat sub nr. 1064/17.01.2018 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub 

nr. 5441/18.01.2018; 

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului şi Domeniului 

Public şi Patrimoniu, Fond Funciar; 

 In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale , coroborate cu cele ale H.G.R. 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 ; 

 In raport de dispoziţiile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. 2 lit. (i) teza a-II-a din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii din sectorul 5 

constând în amenajarea Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, situat în str. 

Baltagului, nr. 14, sector 5, Bucureşti , aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5 , astfel cum este 

prezentata în anexa nr. l parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din sectorul 5 

constând în amenajarea Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, situat în str. 

Baltagului nr. 14, sector 5 , Bucureşti, aflat în subordinea D.G.A.SP.C. sector 5, astfel cum sunt 

prezentaţi în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Finanţarea investiţiei se asigură integral de la bugetul local al sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 4. Începând cu data prezentei se abroga H.C.L. Sector 5 nr. 24/19.03.2014, privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii din sectorul 5 constând în 

amenajarea Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general aferent. 
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 Art. 5. Serviciul Evidenţa Acte Adminsitrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p. SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

 

Nr. 05/26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5077/18.01.2018, întocmit de Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Secretarul Sectorului 5, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2) lit. c) şi alin (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv să avizeze studii, prognoze şi 

programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, 

inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, în condiţiile legii. 

 

Art. 2 - Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 06/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5078/18.01.2018, întocmit de Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Secretarul Sectorului 5, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale; 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv administrează, în condiţiile legii, 

bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 2 - Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 07/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5079/18.01.2018, întocmit de Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Secretarul Sectorului 5, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2) lit. h) şi alin (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv înfiinţează instituţii, societăţi 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi servicii 

publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi 

funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi pentru societăţile reglementate de Legea 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le înfiinţează sau care se 

află sub autoritatea lor; numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor 

publice şi ai serviciilor publice de interes local. 

 

Art. 2 - Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

  Nr. 08/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. p) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5080/18.01.2018, întocmit de Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Secretarul Sectorului 5, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

alte Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale; 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. p) şi alin (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv hotărăşte, în condiţiile legii, cu 

acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea ori asocierea cu autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune. 

 

Art. 2 - Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 

nr.136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 09/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5081/18.01.2018, întocmit de Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Secretarul Sectorului 5, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

alte Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale; 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. q) şi alin (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv hotărăşte, în condiţiile legii, cu 

acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local. 

 

Art. 2 - Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 10/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat 

 în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 134 către Asociaţia Baciului 

 

 Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport privind 

prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii 

Gimnaziale nr. 134 către Asociaţia Baciului, înregistrat sub nr. 4639/17.01.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 5543/18.01.2018;  

- solicitarea dlui. Dumitriu Corneliu, Preşedinte al Asociaţiei Baciului, înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 64073/04.12.2017; 

- solicitarea nr. 14/12.01.2018 emisă de Şcoala Gimnazială nr. 134, înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 3565/12.01.2018. 

       -  HCLS 5 nr. 85/06.10.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii 

Gimnaziale nr. 134 către Asociaţia Baciului  

       -   HCLS 5 nr. 86/26.11.2015 şi HCLS 5 nr. 146/21.12.2016 privind prelungirea perioadei de dare 

în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 134 către Asociaţia 

Baciului 

-  Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism,  

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Si Patrimoniului, Fond Funciar. 

 Ţinând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

 În temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

  

 ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosinţă a unui spaţiu de 54 mp, având în 

prezent destinaţia sală, situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 134 către Asociaţia Baciului, cu un an, 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 134 să semneze actul adiţional la 

contractul de comodat încheiat între instituţia de învăţământ şi Asociaţia menţionată la art. 1.  

 ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport şi Şcoala Gimnazială nr. 134 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 p. SECRETAR SECTOR 5 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 11/26.01.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor  

de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din sectorul 5  

al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2017-2018, modificată prin 

HCLS 5 nr. 19/28.02.2017 

 

 Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport pentru 

completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2017-2018, modificată prin HCLS 5 nr. 

19/28.02.2017, înregistrat sub nr. 4640/17.01.2018; 

      -  expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 5544/18.01.2018; 

      - adresa nr. 2/07.09.2017, emisă de Asociaţia Cuibuşorul Zânelor şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 43542/07.09.2017. 

      - avizul conform nr. 23237/11.12.2017, emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi 

înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 69176/18.02.2017,  

      - Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport; 

Ţinând cont de prevederile art. 19, alin. 4 şi ale art. 61, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

In conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5 şi ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2017-2018, modificată prin HCLS 5 nr. 19/28.02.2017, în 

sensul includerii în reţeaua şcolară a unităţii de învăţământ menţionate în anexă, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi directorul Grădiniţei cu program normal şi prelungit 

Pro Kinder, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 12/26.01.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, 

pentru anul şcolar 2018-2019 

 

 Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport privind 

aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu 

personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2018-2019, 

înregistrat sub nr. 4641/17.01.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 5545/18.01.2018; 

- avizul conform nr. 30005/15.12.2017, emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi 

înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 69267/18.12.2017, 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 şi art. 61, alin. 1 şi 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

O.M.E.N. nr. 5472/2017 ; 

 În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 şi al art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu 

personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2018-2019, conform 

anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti prevăzute în anexă, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 13/26.01.2018 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare  

între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi comuna Saint - Josse - ten- Noode, 

Bruxelles, Belgia 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5579/19.01.2018 al Direcţiei Generale de Transparenţă 

şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională - Serviciul Relaţii cu Mass - Media şi Societatea 

Civilă, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

Luând în considerare : 

- HCL Sector 5 nr. 186/2017, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local 

Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui 

Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi comuna Saint - 

Josse - ten -Noode, Bruxelles, Belgia; 

-   Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 

    141062/23.11.2017;  

 -   Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H-2-2/2717/04.12.2017; 

-    HCGMB nr. 628/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să 

    hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu comuna Saint - Josse - ten -

Noode, Bruxelles, Belgia;  

Conform art. 45 alin. (2) lit. "f', art. 62 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să încheie în numele şi pentru Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti Acordul de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi 

comuna Saint - Josse - ten - Noode, Bruxelles, Belgia. 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin Direcţia Generală de Transparenţă şi Control - Direcţia 

Generală de Transparenţă Instituţională, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă 

Acte Administrative şi prin Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 p Secretar Sector 

 Director General, 

 Florina Dragnea 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 14/26.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan lordache" pentru anul 2018 

 

 Având în vedere: 

-      Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-

20180111-05/11.01.2018; 

-           Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 5691/19.01.2018  

Luând în considerare: 

-         Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

-     Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale, Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi 

Sport şi  Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

-         Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice locale pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

-     OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-        Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă Programul de acţiuni al Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" pe anul 

2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectelor din Programul de acţiuni pe anul 2018 vor fi utilizate 

din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, 

Articolul „Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09 şi Titlul „Alte cheltuieli", 

Articolele „Asociaţii şi fundaţii" - 59.11 şi „Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural" - 59.22 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p. SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 15/26.01.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României 

pentru anul 2018 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 

CCTSI20180111_11/11.01.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 5689/19.01.2018 

  

 Luând în considerare:  

- Raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice şi 

Raportul Comisiei cultură, culte, minorităţi naţionale 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru 

Programul Naţional de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018; 

- Ordonanţa nr. 5 / 20.07.2017, privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei 

publice cu privire la Centenarul României; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 / 2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului 

Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru 

anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017, conform 

Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

 

Art. 2 Sumele necesare realizării Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României 

pentru anul 2018 se regăsesc în Anexa 1 la prezenta Hotărâre şi vor fi utilizate din bugetul propriu al 

Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", din Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 16/26.01.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Cupa Intercartiere Junior"  

înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-2018.01.11-

06/ 11.01.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 5692/19.01.2018 

 

 Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 201 din 14.12.2017 - privind completarea Anexei nr. 1 

a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" cu completările ulterioare; 

- Cererea Asociaţiei Kiros înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" sub numărul 

2441/20.12.2017; 

- Cererea Asociaţiei Steliştii Old Boys înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

sub numărul 2501/21.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Cupa Intercartiere Junior" desfăşurat de către Centrul Cultural şi de 

Tineret „Ştefan lordache" în perioada 12 Februarie - 31 Martie 2018, conform Anexei nr. 1, parte 

integrantă din prezenta Hotărâre; 

 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache"; 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 17/26.01.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului 

Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 

CCTSI20180111_04/11.01.2018, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 

5690/19.01.2018 

 

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice şi 

Raportul Comisiei cultură, culte, minorităţi naţionale 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 /2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului 

Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

Ţinând cont de prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache", conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 

Art. 2 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 p SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 18/26.01.2018 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creştere a eficienţei energetice a 

condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiţii 

 

 Având în vedere 

 

• Raportul de specialitate nr. 5628/19.01.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 

• Raportul Comisiei de buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi 

economice şi al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului 

public şi patrimoniului, fond funciar 

 

Ţinând cont de : 

 

• HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă includerea unui număr de 94 imobile în ProCEECS5- Programul local de 

creştere a eficienţei energetice a condominiilor din sectorul 5, prevăzute în anexa 1, parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

 p SECRETAR SECTOR, 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE  

 

Nr. 19/26.01.2018 

 
*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi a 94 obiective de investiţii  

pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

 Având în vedere 

 

• Raportul de specialitate nr. 5425/ 18.01.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum şi   

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 

• Raportul Comisiei de buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene si alte activităţi 

economice şi al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, 

domeniului public şi patrimoniului, fond funciar 

 

Ţinând cont de : 

• HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 2 pentru reabilitarea termică 

a 94 imobile, cuprinse in Anexa 1. 

 Art. 2. Anexa 1 şi Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, Fondurilor Europene sau din alte surse de finanţare 

legal constituite. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

 p. SECRETAR SECTOR 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

MATEI GEORGE  

 
Nr. 20/26.01.2018 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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Municipiul Bucureşti  

Consiliul Local Sector 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al AMR 

 

Având în vedere: 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.10.1998 privind aderarea Primăriei Sector 5 la 

Federaţia Municipiilor din România; 

-Adresa nr. 1493/20.12.2017 emisă de Asociaţia Municipiilor din România, înregistrată la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 70325/20.12.2017; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat sub nr. 5835/19.01.2018; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 5845/19.01.2018; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

Luând în considerare: 

-prevederile art. 8, alin. 2, litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizaţia anuală de membru al Asociaţiei 

Municipiilor din România, se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori 

raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se 

datorează cotizaţia şi se achită din bugetul local. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 p. Secretar Sector 

 Director General, 

 Florina Dragnea 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

 

Nr. 21/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru 

 finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 

Având în vedere Nota de Fundamentare a S.C Economat SA nr. 104/22.01.2018 înregistrata 

la D.G.E. cu nr. 104/26.01.2018 şi Nota de fundamentare a SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA 

nr. 648/25.01.2018 şi înregistrată la D.G.E. cu nr. 105/26.01.2018 , Raportul Direcţiei Economice 

nr.106/26.01.2018 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5: 

 Ţinând cont de raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice ; 

 În temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată , 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar în suma de 127.298,14 mii lei aferent anului 

2018 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul curent conform Anexelor nr. 1-16 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 2. Primarul Sectorului 5 şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p. SECRETAR  

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 22/26.01.2018 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E  

 

Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în 

cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Cariera şi al Direcţiei Generale Economice nr. 7354 / 

25.01.2018 şi Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizaţia sindicală reprezentativă la 

nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 7355 / 25.01.2018 . 

 În baza prevederilor art. 11 din Legea - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice ; 

 Conform prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice ; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 - pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 

2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1 (1) Începând cu data de 01.01.2018 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin.(1) al prezentei 

hotărâri. 
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 Art. 2 - Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 a fost 

aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 152 / 

28.09.2017. 

 

 Art. 3 (1) - Începând cu data de 01.01.2018 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 

din aceasta. 

 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul DGASPC Sector 5 se stabilesc prin Decizie 

a Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza art. 3 alin.(1) al prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) - Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 5, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 

5 se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 în 

baza art. 4 alin. (1) al prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 (1) - Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 

5, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 5 se 

stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 5, în baza art. 

5 alin. (1) al prezentei hotărâri. 

 

Art. 6 (1) - Începând cu data de 01.01.2018 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor 

din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache", conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache", în baza art. 6 alin. (1) al prezentei hotărâri. 

 

Art. 7 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în 

baza art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din prezenta hotărâre. 
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Art. 8 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 205 / 14.12.2017 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017 privind aprobarea 

salariilor de baza aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 

local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată şi completată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr. 152 / 28.09.2017, se abrogă prin prezenta. 

 

 Art. 9 - Direcţiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum 

şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE  

 CONTRASEMNEAZĂ 

 p. SECRETAR SECTOR 5 

 DIRECTOR GENERAL 

 FLORINA DRAGNEA 

 

Nr. 23/26.01.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

 vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 a Centrului Medico-Social „Sf. Andrei" –  

unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7161/25.01.2018, întocmit de Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  -Ordonanţa nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 

local; 

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. h) şi lit. n) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 a centrului Centrului Medico-Social 

„Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5. 

 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează 

 p. Secretar Sector  

 Director General 

 Florina Dragnea 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 24/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind  

acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din  

sistemul public de pensii care sunt rezidenţi pe raza sectorului 5 

 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 7460/25.01.2018 

Luând în considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 1496/25.01.2018. 

Ţinând seama de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice, respectiv al Comisiei Protecţiei Sociale, Sănătate şi Societate Civilă; 

Date fiind H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma 

de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii rezidenţi pe raza sectorului 5, precum şi 

H.C.G.M.B. NR. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor 

adulte cu handicap; 

In conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 5 lit. "a ", "b", "c", "e", "r"„ art. 8 alin. (1) lit. "a", 

art. 9 alin. (1) lit. "a", art. 11 lit. "b", art. 15 alin. (1) şi alin. (3), art. 54 alin. (1) şi art. 55 alin. (1) din 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

In raport de dispoziţiile art. 60 şi art. 63 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In temeiul art. 45 alin. (1), precum şi al art. 81 alin. (2) lit. "n" teza I, din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. Se completează pct-ul III- „ Selecţia beneficiarilor" al Anexei intitulată „ Metodologie 

privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public 

de pensii care sunt rezidenţi în mod legal pe raza sectorului 5 " a H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, 

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public 

de pensii care sunt rezidenţi pe raza sectorului 5" , după cum urmează: 

„ La stabilirea venitului lunar al pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenţi 

pe raza sectorului 5 şi care depun cerere pentru acordarea de benficii sociale sub formă de tichete 

sociale, nu se ia în calcul valoarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu 

handicap, acordat în temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru 

integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative -Direcţia Asistenţă Tehnică 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 P. SECRETAR SECTOR  

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

 

Nr. 25/26.01.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08.2016, privind 

acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu  

handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5 

 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 7461/25.01.2018. 

  Luând în considerare ra portul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 1497/25.01.2018. 

Ţinând seama de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice, respectiv al Comisiei Protecţiei Sociale, Sănătate şi Societate Civilă; 

Date fiind H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă 

de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5, precum şi H.C.G.M.B. 

NR. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu 

handicap; 

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10, (20 şi (3), art. 3 alin. (1), (20 şi (3), art. 5 lit. "a ", 

"b", "c", "e", "i", "r", "t", art. 9 alin. (1) lit. "c", art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi alin. (3), art. 20 alin. (1), 

art. 79 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi cu 

cele art. 1, art. 3 lit. "a" şi "c", art. 6 lit. "d" din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modficările şi completările ulterioare ; 

In raport de dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In temeiul art. 45 alin. (1), precum şi al art. 81 alin. (2) lit. "n" teza I, din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. Se completează pct-ul III- „Persoane beneficiare" al Anexei intitulată „ Metodologie 

rivind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale în vloare de 100 lei lunar 

persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5" a H.C.L. Sector 5 nr. 

45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu 

handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5" , dupa cum urmează : 

“ 

- persoanele cu handicap care pe lângă prestaţiile sociale primite în baza Legii nr. 

448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de stimulentul 

pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, acordat în temeiul 

H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a -

persoanelor adulte cu handicap;  
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- persoanele cu handicap care pe lânga prestaţiile sociale primite în baza Legii nr. 

448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de pensie din 

cadrul sistemului public de pensii al cărei cuantum, cumulat cu valoarea indemnizaţiei 

sociale pentru pensionari, acordată în temeiul O.U.G. nr. 6/2009, privind instituirea 

pensiei sociale minime garantate, nu depăşeşte cuantumul indemnizaţiei sociale 

pentru pensionari, astfel cum este aprobat prin actele normative aplicabile în domeniu, 

precum şi de stimulentul pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap , 

acordat în temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru 

integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap. " 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative -Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 P. SECRETAR SECTOR  

 DIRECTOR GENERAL, 

 FLORINA DRAGNEA 

 

Nr. 26/26.01.2018 
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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 utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea 

deficitului secţiunii de dezvoltare 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F. nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 şi ale H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 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; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 7.682.517,39 lei, pentru 

acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 1 

Data: 09.01.2018 
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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 utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea 

obiectivelor de investiţii 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 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; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 6. 778.022,60 lei, din excedentul anului 2017 din Bugetul 

Local, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii. 

 Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 7.442.476,90 lei, din excedentul anului 2017 din Bugetul 

Creditelor Interne, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 2 

Data: 09.01.2018 
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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 stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor  

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul 

 Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi al 

Direcţiei Generale Economice având nr. 228/23.01.2018 şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Procesul-verbal nr. 3 încheiat în urma consultării cu organizaţia sindicală 

reprezentativă la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti, nr. 

SJ18-1/137/23.01.2018; 

 În baza prevederilor art. 11  alin. (1), alin. (2), alin. (3), 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; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr. 224/17.10.2002 privind exercitarea de catre Consiliul Local Sector 6 a 

atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe 

speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 

publice de interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi 

ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-

Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile contractuale 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-
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Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti,  conform  Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Venitul salarial al personalului din cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 

al Municipiului Bucureşti se stabileşte prin act administrativ al ordonatorului de credite. 

 Art. 3. În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de 

bază pentru personalul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, se vor stabili prin act administrativ al 

ordonatorului de credite. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

183/20.07.2017, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, Direcţia 

Generală de Poliţie Locală Sector 6, Direcţia Generală de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, 

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, Administraţia şcolilor Sector 6, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 6 şi Centrul Cultural European Sector 6, precum şi instituţiile aflate în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 3 

Data: 26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert 

 

 Luând în considerare demisia domnului Stan Robert, înregistrată la Biroul Asistenţă Tehnică a 

Consiliului Local cu nr. S.T.: 796/13.12.2017;  

 Ţinând cont de Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 6 al domnului Stan Robert, prin demisie. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Stan Robert. 

 Art. 3. 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.: 4 

Data: 30.01.2018 

 

  



531 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate 

 activităţilor şcoală după şcoală în incinta şcolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 

 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire 

spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală în incinta şcolii gimnaziale nr. 117. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în  Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor, după aprobarea Bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi alocarea sumelor 

aferente. 

 (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.: 5 

Data: 30.01.2018 

 
 
*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 indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate 

activităţilor şcoală după şcoală în incinta şcolii gimnaziale Sfântul Andrei din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire 

spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală în incinta şcolii gimnaziale Sfântul Andrei. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în  Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor, după aprobarea Bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi alocarea sumelor 

aferente. 

 (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.: 6 

Data: 30.01.2018 

 
 
*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 indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate 

activităţilor şcoală după şcoală în incinta Şcolii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire 

spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală în incinta Şcolii gimnaziale nr. 197. 

 (2)  Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1)  se regăsesc în  Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor, după aprobarea Bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi alocarea sumelor 

aferente. 

 (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.: 7 

Data: 30.01.2018 

 
 
*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 indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă 

în incinta cartierului ANL Brâncuşi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii și Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire corp 

grădiniţă în incinta cartierului ANL Brâncuşi. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în  Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor, după aprobarea Bugetului consolidat de 

venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente. 

 (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.: 8 

Data: 30.01.2018 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă 

în incinta Şcolii Sfinţii Constantin şi Elena din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii și Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire corp 

grădiniţă în incinta  Școlii Sfinţii Constantin şi Elena. 

 (2)  Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în  Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor, după aprobarea Bugetului consolidat de 

venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente. 

 (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.: 9 

Data: 30.01.2018 

 

*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 contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al 

Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum 

și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea 

exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor 

interne și externe pentru investiții; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 

 - Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare 

de până la 207.050.594 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, fără perioadă de grație și cu o 

perioadă de maturitate de până la 15 ani. 

 Art. 2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la Art. 1 se face 

pentru: 

a) refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de către Sectorul 6 al Municipiului 

București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu toate modificările și 

completările ulterioare) – până la 107.050.594 lei. 

b) realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta – până la 

100.000.000 lei. 

 Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să 

negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, 

contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte 

modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări 

sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și 

punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern. 

 Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, după aprobarea și alocarea 

sumelor aferente, se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la Art. 1. 

 Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contactate în valută de contract; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București; 

d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

 Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului 
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București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului 

României și acesta va fi plătit din bugetele locale și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei 

publice locale. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform compeţențelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoștinţa 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.: 10 

Data: 30.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor 

proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la  

22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării 

măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile  

publice din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției 

Generale Economice și Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 20 alin. (l) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și 

externe pentru investiții; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții; 

-   Oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 

32675/18.08.2016; 

-       Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6: 

 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor 

proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 

de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării 

cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice; 
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  nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul 

reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al 

Municipiului București; 

 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor 

proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 

de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării 

cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice; 

  Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice 

de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Anexa nr. 2 prevăzută la Art. 2 alin. (3) din cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 118/27.04.2017 

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până 

la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație 

de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce 

se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului 

București, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017, 

rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 11 

Data: 30.01.2018 

 

*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 aderării Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția  

Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 286/ 23.11.2017 privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în 

vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 680/19.12.2017 privind împuternicirea 

expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărî în vederea aderării 

Sectorului 6 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”; 

- Convenției Primarilor privind Clima și Energia; 

- Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050; 

- Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

eficiența energetică; 

- Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) şi alin. (3) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția Primarilor 

privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy).   

 Art. 2. (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Sectorul 6 al Municipiului București se angajează 

în atingerea următoarelor obiective: 

− Reducerea emisiilor de CO2 (și, eventual, și reducerea altor gaze cu efect de seră) pe teritoriul 

Sectorului 6 cu cel puțin 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare 

sporită a surselor regenerabile de energie; 

− Intensificarea rezistenței sale prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

 (2) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Sectorul 6 al Municipiului București se angajează în 

parcurgerea următoarelor etape: 
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− Efectuarea unui Inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a 

vulnerabilităților legate de schimbările climatice; 

− Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima în termen de doi ani de 

la data deciziei Consiliului Local; 

− Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puţin o dată la doi ani 

începând cu data prezentării Planului de acțiune privind energia durabilă și clima, în scopul 

evaluării, monitorizării și verificării. 

 Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București în vederea semnării 

formularului de adeziune la Convenția Primarilor privind Clima și Energia, prezentat în Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre.   

 Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București în vederea semnării 

Convenției Primarilor privind Clima și Energia, prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum 

și a altor documente aferente în cadrul acesteia.   

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București și Direcțiile de specialitate din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.  

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 12 

Data: 30.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al  

Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în  

vederea promovării unor interese commune 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții și Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

Ținând seama de prevederile: 

- Avizului Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2244/01.11.2017 înregistrat la Sectorul 6 al 

Municipiului București cu nr. 44666/08.11.2017; 

- Avizului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 

120667/31.10.2017 înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cunr. 44095/03.11.2017; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 287/23.11.2017 privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti de a acorda împuternicire expresă  Consiliului Local al Sectorului 6 

de a hotărî cu privire la  încheierea Acordului de Cooperare între   Sectorul 6 al Municipiului București 

din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/19.12.2017 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului 

de cooperare cu Raionul Hîncești din Republica Moldova; 

- Legii nr. 590/2003 privind tratatele; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) şi alin. (3) din Legea nr. 

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

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București 

din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de Cooperare, prevăzut  la 

Art. 1 la prezenta hotărâre. 

  Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

http://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2017/12/hcl-nr-287.pdf
http://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2017/12/hcl-nr-287.pdf
http://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2017/12/hcl-nr-287.pdf
http://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2017/12/hcl-nr-287.pdf
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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.: 13 

Data: 30.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăsesc în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 litera 

C, cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 14 

Data: 30.01.2018 

 
 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cheile Orzei” 

și indicatorii tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Cheile Orzei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 15 

Data: 30.01.2018 

 
*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 actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii  

“Reabilitare sistem rutier strada Doniței” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), 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 documentaţiei tehnico-economică a obiectivului de investiţii 

“Reabilitare sistem rutier strada Doniței” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 16 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Valea Roşie” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Valea Roşie” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 17 

Data: 30.01.2018 

 
 
 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Delineşti” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Delineşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 18 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Timişul de sus” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenţi 

 

 Având  în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier aleea Timişul de sus” şi indicatorii   tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 19 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Vidra” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Vidra” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 20 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Prahovei” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier aleea Valea Prahovei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 21 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cetatea Histria” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Cetatea Histria” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăsesc în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 litera 

C, cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 22 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Iridiului” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Iridiului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C, cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 23 

Data: 30.01.2018 

 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Râul Dorna” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Râul Dorna” şi indicatorii  tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02  

litera C, cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 24 

Data: 30.01.2018 

 
 
 
*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mohorului” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier strada Mohorului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea acestuia și alocarea sumelor aferente, conform listelor de investiţii 

aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C, cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. 

 Art. 3. (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.: 25 

Data: 30.01.2018 

 
*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 în anul 2018 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare 

Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, 

 desfășurat de către 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 și 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 și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 19 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul cu nr. D/25466/05.12.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare 

Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfășurat de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 26 

Data: 30.01.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 în anul 2018 a proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul 

sectorului 6”, desfășurat de către 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 și 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; 

- Prevederile art. 132 lit. g) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 19 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul cu nr. D/25465/05.12.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 ; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, 

desfășurat de către 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.  

  (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.: 27 

Data: 30.01.2018 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind  

aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și  

a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” – unitate 

 sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

 Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de sănătate multifuncțional 

„Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

-  H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de 

sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, 

Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - 

unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului   Sector 6; 

- Raportul de specialitate nr. 62/19.01.2018 întocmit de către Șef Birou Juridic - Resurse Umane din 

cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. d), e) și n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 

aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului 

Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică 

aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

  (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 cu Anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se înlocuiește Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 cu Anexa nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, după aprobarea Bugetului consolidat de 

venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente. 

  (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.: 28 

Data: 30.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană şi a costului  

mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în  

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” 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 raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 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 modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatǎ, 

cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  

- Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii 

cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de 

susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu 

handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

- Prevederile art. 5 alin. (2) din Hotǎrârea de Guvern 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; - Nota de fundamentare cu nr. D/455/10.01.2018 privind stabilirea 

costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de 
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Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Nota de fundamentare cu nr. D/456/10.01.2018 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană 

pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 

“Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 În temeiul dispoziţiilor 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă cuantumul maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte cu 

handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în sumă de 21 

lei/zi/persoană. 

 (2) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 4367 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, după aprobarea Bugetului consolidat de 

venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente. 

 (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.: 29 

Data: 30.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018 – 2019 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, 

adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28724 din data de 23.11.2017, înregistrată 

la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 14547 din data de 24.11.2017 privind transmiterea 

proiectului privind organizarea/reorganizarea rețelei școalare a unităților de învățământ preuniversitar 

de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentrul anul școlar 2018 – 2019, 

adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 15066 din data de 06.12.2017 privind proiectul de hotărâre 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018 – 2019, adresa Școlii Postliceale 

,,Studis” nr. 25182 din data de 20.11.2017, înregistrată la sediul Primăriei Sector 6 cu nr. 47611 din 

data de 04.12.2017 și redirecționată Administrației Școlilor Sector 6 și înregistrată cu nr. 15047 din 

data de 06.12.2017, Ordinul M.E.N. nr. 4601 din data de 17.08.2017, adresa Administrației Școlilor 

Sector 6 nr. 15376 din data de 12.12.2017, înregistrată la Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti cu nr. 30228 din data de 12.12.2017 și avizul conform al Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti  nr. 29821, 30228/15.12.2017, înregistrat la sediul Administrației Școlilor 

Sector 6 cu nr. 15621 din data de 15.12.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi al 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. Se organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018 – 2019, conform 

Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 30 

Data: 30.01.2018 

*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 validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcţia de consilier local 

 

 Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea 

mandatului de consilier local al domnului Stan Robert din cadrul Consiliului Local Sector 6 şi se 

declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum şi de procesul - verbal al Comisiei de 

validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare opţiunea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard şi confirmarea calităţii acestuia 

de membru al Partidului Alianţa Liberarilor şi Democraţilor, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin 

adresa înregistrată cu nr. S.T.: 827/28.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Vîlceanu Mihai-Eduard candidat pe 

lista Partidului Alianţa Liberarilor şi Democraţilor la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas 

vacant, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Stan Robert. 

 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.: 31 

Data: 30.01.2018 
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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 

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind 

modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În baza prevederilor Cap. II, Secţiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008; 

 Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4)) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a 

locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6, astfel: “Pentru locurile în parcările de 

reşedinţă atribuite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va proceda obligatoriu la 

înlocuirea cu noul contract, până cel târziu la data de 31.12.2018. Beneficiarii locurilor de parcare 

care nu se prezintă să semneze noul contract până la data menţionată, vor pierde locul de parcare”.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 32 

Data: 30.01.2018 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  

B3 – Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia pentru  

Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 06.12.2016 – 05.12.2017 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia, transmis de către S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. prin scrisoarea nr. 17272020/15.12.2017, înregistrată la AMRSP cu nr.  

3154/15.12.2017; 

Având în vedere Referatul nr. 3 / 3.01.2018 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B3 – Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova Bucureşti SA în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti și S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1/2003, nr. 1/2005, nr. 1/2006, nr.1/2007, 

nr. 1/2008, nr. 27/2008  și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP  nr. 15/2009, nr. 30/2010, nr. 

33/2011, nr. 43/2012, nr. 41/2013, nr. 44/2014, nr. 40/2015 și nr. 2/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b),  a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat prin 

HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112 / 30.08.2012; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  AL  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu Serviciu 

B3 – Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia pentru  Perioada de 



570 

 

Evaluare a Continuării Conformității 06.12.2016 – 05.12.2017, prezentată în Anexa*, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 1/4.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  



571 

 

M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

B4.3 –  Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbușiri de canal colector pentru 

Perioada de Evaluare a Continuării Conformității  06.12.2016 – 05.12.2017 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.3 - 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbușiri de canal colector, transmis de către S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. prin scrisoarea nr. 17272020/15.12.2017, înregistrată la AMRSP cu nr. 

3154/15.12.2017. 

Având în vedere Referatul nr. 4/03.012018 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B4.3 - Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbușiri de canal colector, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;  

-prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti și S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2003, nr. 5/2004, nr. 2/2005, nr. 2/2006, nr. 

2/2007, nr. 2/2008, nr. 28/2008 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 16/2009, nr. 31/2010, 

nr. 34/2011, nr. 44/2012, nr.42 /2013, nr. 45/2014, nr. 41/2015 și nr. 3/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art. 14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  AL  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.3 –  

Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbușiri de canal colector pentru Perioada de 
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Evaluare a Continuării Conformității  06.12.2016 – 05.12.2017 prezentată în Anexa*, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

Art 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 2/04.01.2018 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii  

Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă pentru  

perioada de Evaluare  a Continuării Conformității 01.01.2017 † 31.12.2017 
 

Având în vedere  

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 – 

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, transmis de către S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 18009220/17.01.2018, și înregistrat la AMRSP cu 

nr.  121/17.01.2018; 

- vedere Referatul  249 / 31.01.2018 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă pentru perioada 

de Evaluare a Continuării Conformității 01.01.2017 ÷ 31.12.2017, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ținând seama de: 

-  prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000;  

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune; 

- Raportul Comisiei de Experţi din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelului Standardului 

de Bază precum și a unor măsuri privind îmbunătățirea modalităţii de evaluare a NS A7; 

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea în aplicare a 

recomandărilor și Deciziei Comisiei de Experţi cu privire la Nivelul Standardului de Bază 

pentru Nivelul de Serviciu A7 - Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei 

produse; 

- HCCMB nr. 147/2006 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Concesiune 

nr.1239/29.032000 încheiat între Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent și S.C. 

Apa Nova Bucureşti SA în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile art. 1.4, cap.VIII din Actul Adiţional nr. 6/2009 la Contractul de Concesiune 

aprobat prin HCCMB nr. 358/2009; 

- prevederile art. 17, Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj 

din volumul apei produse” din Actul Adiţional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune 

aprobat prin HCGMBnr. 245/2013; 

Având în vedere: 
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- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 29/2010 privind privind aprobarea tipurilor de 

Excluderi Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 1/2011, nr. 2/2012, nr. 2/2013, nr.3/2014, nr. 2/2015, nr.13/2016 și nr.4/2017; 

- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 10 /21.03.2014 pentru aprobarea Procedurii privind 

modalitatea de stabilire a volumelor furnizate și nefacturate ce întră în calculul Nivelului de 

Serviciu A7- Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă  

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b),  a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat prin 

HCGMB nr. 339/2009 și completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut aprobat prin HCGMB nr. 

112 / 2012; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  AL  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 – 

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă pentru perioada de Evaluare  a 

Continuării Conformității 01.01.2017 ÷ 31.12.2017, prezentată în Anexa*, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 

Certificare a Continuării Conformității. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr. 8/6.02.2018 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

 


