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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1182 din 04.07.2018 

 

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

6294/1/12.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată privind Statutul Funcționarilor Publici, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 61 alin. 3, art. 63 alin. 5 lit. (e) 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 procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a 

competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de Primăria 

Municipiului București pentru ocuparea unor funcții publice vacante, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2 Se aprobă Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a 

competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de Primăria 

Municipiului București pentru ocuparea unor funcții publice vacante, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 3 Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Administrație Publică, precum și direcțiile 

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

dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

Georgiana ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1208 din 11.07.2018 

privind aprobarea amplasamentelor sistemelor pentru colectarea selectivă a  

deșeurilor reciclabile 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 175/29.05.2018 

privind aprobarea amplasamentelor sistemelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii CGMB nr. 339/30.08.2017 privind aprobarea Acordului referitor 

la îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și reciclări ale acestora la nivelul 

Municipiului București; 

 Ținând seama de Acordul nr. 11941/20.09.2017 referitor la îmbunătățirea colectării separate de la 

populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de 

baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului București, încheiat între Municipiul 

București, prin Primar General și Green Group, prin S.C. Total Waste Management S.R.L.; 

 Văzând certificatele de urbanism emise de către Primăria Municipiului București și de către primăriile 

sectoarelor 1, 2, 3 și 4 ale Municipiului București, nr.: 499/1605352/10.04.2018, 

90/2TEIDD/O/8909/11.04.2018, 461/55/”C”/16.04.2018, 717/29.03.2018, respectiv 491/15244/04.05.2018; 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. (e) 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. În conformitate cu art. 3 din HCGMB nr. 339/30.08.2017 se aprobă amplasamentele prevăzute 

în anexă în vederea instalării sistemelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. 

 Art. 2. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, primăriile sectoarelor 1, 2, 3 

și 4 și Green Group, prin S.C. Total Waste Management S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

GABRIELA FIREA 

  

AVIZAT  AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

   

Adrian IORDACHE  Georgiana ZAMFIR 

 

 

Întocmit, inspector Adelina Botezatu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1209 din 11.07.2018 

 

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

7621/1/11.07.2018; 

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

Municipiului București; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Pentru perioada 12.07.2018 – 19.07.2018, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA – 

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

 

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

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

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

  GEORGIANA ZAMFIR 
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

DIRECTOR EXECUTIV 

GETA DRĂGOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC, 

DIRECTOR EXECUTIV 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert V. Constantin 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1236 din 13.07.2018 

de aprobare a instrucțiunilor privind scoaterea din funcțiune, declasarea, 

disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând 

instituțiilor publice de cultură de interes local ale Municipiului București 

 

 Având în vedere referatul de specialitate nr. 4044/25.06.2018 al Direcției Cultură, Învățământ, Turism; 

 În aplicarea prevederilor: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor 

publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, 

casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art. 63 alin. (1), lit. c) și d), alin. (4), lit. a), alin. (5), lit. c) și d) și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Primarul General al Municipiului București 

D i s p u n e : 

 

Art. 1. Se aprobă instrucțiunile pentru aplicarea prevederilor legale privind disponibilizarea, scoaterea din 

funcțiune, declasarea, transmiterea fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituțiilor publice 

de cultură de interes local ale Municipiului București. Instrucțiunile sunt prezentate în Anexă, care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 2194/21.09.1998 se abrogă. 
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Art. 3. Direcția Cultură, Învățământ, Turism, Direcția Administrație Publică, precum și conducerea instituțiilor 

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

dispoziții. 

 

Primar General 

GABRIELA FIREA 

 

 

 

 

 

Direcția Juridic, AVIZAT, 

Director Executiv Secretar General al Municipiului București 

Adrian IORDACHE GEORGIANA ZAMFIR 

  

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ștefănescu Valentin, consilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Primar General 

  

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1324 din 26.07.2018 

 

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

7155/1/28.06.2018; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013 

modificată și completată și H.C.G.M.B. 53/2017 privind înființarea funcției de administrator public la nivelul 

municipiului București; 

 În temeiul art. 61, art. 63, art. 65 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 deleagă domnului CHIRIȚĂ SORIN – Administrator Public, atribuțiile Primarului General al 

Municipiului București, după cum urmează: 

 (1) calitatea de ordonator principal de credite pentru: 

 a. Administrația Străzilor, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Administrația Lacuri, 

Parcuri și Agrement București, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Centrul de 

Protecție a Plantelor București, Administrația Municipală Pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 

R.A.D.E.T. și R.A.T.B., Administrația Clădiri Rezidențiale și Administrative și semnează toate documentele 

care rezultă din inițierea, implementarea, derularea și finalizarea acestor operațiuni; 

 b. Proiectele finanțate din fonduri europene sau din alte fonduri și se împuternicește pentru 

semnarea olografă și digitală, în calitate de reprezentant al Municipiului București, a cererilor de finanțare, a 

anexelor aferente acestora precum și a oricăror alte documente în legătură cu accesarea și contractarea, 

implementarea și finalizarea proiectelor, cu excepția declarațiilor solicitate în nume personal ale 

reprezentantului legal; 

 c. Achizițiile publice în valoare de până la 10 milioane de lei, pentru aparatul de specialitate al 

Primarului General și semnează toate documentele care rezultă din inițierea, implementarea, derularea și 

finalizarea acestora; 

 d. Toate plățile în valoare de până la un milion de lei și documentația care rezultă din inițierea, 

implementarea, derularea și finalizarea acestora; 

 (2) Semnează și ia decizii în legătură cu acțiunile de control și alte acte administrative pentru 

aparatul de specialitate al Primarului General, precum și toate documentele care rezultă din inițierea, 

implementarea, derularea și finalizarea acestora; 
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 (3) Semnează rapoartele procedurilor de achiziții publice și rapoartele de evaluare pentru 

contractele atribuite conform HCGMB nr. 130/2018 privind aprobarea Normei interne. 

 (4) Asigură audiențele în numele Primarului General al Municipiului București; 

 (5) Avizează certificatele de concediu medical pentru personalul aparatului de specialitate al 

Primarului General și personalul Aparatului Permanent de Lucru al C.G.M.B.; 

 (6) Participă, ca reprezentant la ședințele Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București; 

 

 Art. 2 Art. (3) al Dispoziției Primarului General nr. 857/2017, Dispoziția Primarului General nr. 

1218/2017, Dispoziția Primarului General nr. 1778/2017, Dispoziția Primarului General nr. 1383/2017, 

Dispoziția Primarului General nr. 1842/2017, Nota Primarului General nr. 5529/2017 și Nota Primarului 

General nr. 17/2018 își încetează aplicabilitatea; 

 

 Art. 3 Domnul Chiriță Sorin, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, 

instituțiile și serviciile publice de interes local ale municipalității, nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

 

 

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1332 din 31.07.2018 

 

Privind decizia de expropriere pentru imobilul teren situat în Municipiul București, Drumul Nisipoasa  

nr. 47-51, sector 1, nr. cadastral 271987 (dezmembrat din imobilul cu nr. cadastral 226560), afectat 

de lucrarea de utilitate publică ”Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare,  

iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I”, în vederea 

continuării și finalizării lucrărilor de interes public local 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Utilități Publice nr. 1952/13.07.2018 , 

 Conform art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 și art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 

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

completările ulterioare, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate 

prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013, 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 615/19.12.2017 privind 

aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru suprafața de 64 mp parte din teren ul proprietate 

privată de la adresa Drumul Nisipoasa nr. 47-51, sector 1, București, nr. cadastral 226560, situat pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, 

iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I”, în vederea 

continuării și finalizării lucrărilor de interes public local , 

 Având în vedere dispozițiile art. 7 al hotărârii Consiliului General sus-menționate, conform căruia 

”[…] Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de 

expropriere”, 

 Având în vedere că suma de bani aferentă despăgubirii proprietarului imobilului teren situat în 

Municipiul București, Drumul Nisipoasa nr. 47-51, sector 1, nr. cadastral 271987 (dezmembrat din imobilul 

cu nr. cadastral 226560) a fost consemnată în contul de afectațiune specială deschis pe numele acestuia, 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 615/19.12.2017, 

 Având în vedere că imobilul teren în suprafață de 64 mp. de la adresa Drumul Nisipoasa nr. 47-51, 

sector 1, nr. cadastral 271987 (dezmembrat din imobilul cu nr. cadastral 226560) nu a fost cuprins în Anexa 

nr. 1 a Dispoziției privind decizia de expropriere nr. 1567/07.11.2017, 

 Având în vedere transmiterea către proprietar a notificării intenției de expropriere, 

 În temeiul art. 61 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
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PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se expropriază imobilul teren proprietate privată în suprafață de 64 mp. de la adresa Drumul 

Nisipoasa nr. 47-51, sector 1, nr. cadastral 271987 (dezmembrat din imobilul cu nr. cadastral 226560), 

menționat în Anexa nr. 1, calitatea de expropriator revenind Municipiului București. De la data emiterii 

prezentei Dispoziții operează de drept transferul dreptulu i de proprietate asupra imobilului-teren sus-

menționat afectat de lucrarea de utilitate publică ”Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I”, 

identificat potrivit Anexei nr. 1, din proprietatea privată a persoanei fizice Branea Irina -Maria în proprietatea 

publică a Municipiului București. 

 Art. 2 Prezenta Dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea imobilului 

teren în suprafață de 64 mp. de la adresa Drumul Nisipoasa nr. 47-51, sector 1, nr. cadastral 271987 

(dezmembrat din imobilul cu nr. cadastral 226560) identificat în Anexa nr. 1, atât împotriva persoanei 

expropriate, cât și împotriva celor care pretind orice drept legat de acesta, până la soluționarea definitivă și 

irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. 

 Art. 3 Prezenta Dispoziție produce efecte și în următoarele situații: 

 Persoana expropriată nu s-a prezentat la sediul Primăriei Municipiului București în termenul de 20 de 

zile calendaristice de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri; 

 Persoana expropriată s-a prezentat la sediul Primăriei Municipiului București în termenul menționat 

mai sus, dar nu a depus documentele care să ateste dreptul de proprietate sau un alt drept asupra imobilului 

expropriat; 

 Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere, precum și succesori necunoscuți asupra 

imobilelor expropriate; 

 Nu se ajunge la o înțelegere cu privire la valoarea despăgubirii pentru imobilul expropriat. 

 Art. 4 În baza prezentei Dispoziții, reprezentanții Municipiului București vor solicita înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului de proprietate asupra suprafeței de teren afectate de expropriere. 

 Art. 5 Prezenta Dispoziție produce efecte de la data emiterii și va fi afișată la sediul Consiliului General 

al Municipiului București, la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și pe pagina de 

internet a Primăriei Municipiului București. 

 Art. 6 Contestațiile formulate de persoanele îndreptățite în legătură cu prezenta Dispoziție nu 

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilului teren expropriat către Municipiul București. 

 Art. 7 Anexa nr. 1 cuprinzând imobilul teren expropriat de 64 mp. de la adresa Drumul Nisipoasa nr. 

47-51, sector 1, nr. cadastral 271987 (dezmembrat din imobilul cu nr. cadastral 226560) face parte integrantă 

din prezenta Dispoziție. 
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 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Pr imarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei Dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

GABRIELA FIREA 

  

Avizat,   

Secretar General  Avizat, 

al Municipiului București 

 

 Direcția Juridic 

Director Executiv 

Georgiana ZAMFIR   

  Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mircea Leca: D/mircea/HC/coresp.exproprieri/notif icari/decizie expropriere  

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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București 
  

http://www.pmb.ro/


20 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

NOTĂ  

pentru îndreptarea erorii materiale  

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 327/14.06.2018 

 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică 

eroarea materială în ceea ce privește data adoptării Hotărârii C.G.M.B. nr 327/14.06.2018 privind 

înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia, precum și reducerea numărului to tal de 

posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General și pentru un serviciu public de interes 

local, în sensul că aceasta este 14.06.2018 și nu 22.02.2018. 

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECTOR EXECUTIV, 

Georgiana Zamfir Mariana Brod 

  

 

Șef Serviciu 

Mircea Plăcintă  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

NOTĂ  

pentru îndreptarea erorii materiale  

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 252/04.05.2018 

 

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

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

adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2701/03.07.2018 

înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3733/03.07.2018, pe care o atașăm în copie, se 

rectifică eroarea materială din cuprinsul art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr 252/04.05.2018 privind aprobarea 

organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, după cum urmează:  

 Art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/04.05.2018 se va citi astfel: 

 “Art. 2 Prevederile art. 4 și art. 7, precum și anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

368/2016, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea”. 

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECTOR EXECUTIV, 

Georgiana Zamfir Mariana Brod 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu 

Mircea Plăcintă  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

NOTĂ  

pentru îndreptarea erorii materiale  

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 472/26.07.2018 

 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică 

eroarea materială din cuprinsul art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr 472/26.07.2018 privind numirea membrilor 

din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor 

publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, după cum urmează:  

 Art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/26.07.2018 se va citi astfel: 

 “Art. 2 Prevederile Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 32/2017, nr. 33/2017, 

nr. 34/2017, nr. 35/2017, nr. 36/2017, nr. 37/2017, nr. 38/2017, nr. 39/2017, nr. 40/2017, nr. 41/2017, nr. 

42/2017, nr. 43/2017, nr. 44/2017, nr. 45/2017, nr. 46/2017, nr. 47/2017, nr. 48/2017, nr. 49/2017 și nr. 

50/2017 își încetează aplicabilitatea”. 

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECTOR EXECUTIV, 

Georgiana Zamfir Mariana Brod 

  

 

Șef Serviciu 

Mircea Plăcintă  

 
 

  



23 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a 

autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”  

 

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

specialitate comun al Direcţiei de Mediu nr. 6768/20.07.2018 şi Direcţiei Generale Economice nr. 

6768/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 25/25.07.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 153/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

396/25.07.2018; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă ”Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu 

grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” care are ca scop îmbunătățirea calității aerului în 

Municipiul București. 

 Art. 2 (1) Pentru implementarea programului prevăzut la art. 1, se aprobă acordarea în perioada 

2018-2019 a unui număr de 5.000 de eco-vouchere în valoare de 9.000 lei/eco-voucher. 

 (2) Acordarea unui eco-voucher se va face în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat. 

 Art. 3 Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achiziționa autoturisme noi cu norme de poluare 

care să asigure un nivel redus de emisii – EURO 6, non-diesel, alte mijloace de locomoție noi, non-diesel, 

hibride sau electrice și obiecte electrocasnice cu clasa energetică superioară și electronice (laptop, tabletă, 

TV, frigider, aragaz, etc.). 

 Art. 4 Programul prevăzut la art. 1 se va desfășura pe baza unui Regulament ce va fi elabo rat de 

către o comisie formată din specialiști din cadrul Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, 

Direcției Transporturi, Direcției Juridic și Direcției Informatică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București și va fi aprobat prin dispoziție a Primarului General al 

Municipiului București. 
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 Art. 5 Programul prevăzut la art. 1 va fi implementat printr -o Unitate de Implementare a Programului 

(UIP) ce va fi constituită prin dispoziție a Primarului General al Municipiului București. 

 Art. 6 Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului 

București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 377 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului  

București în administrarea Administrației Spitalelor și Servici ilor Medicale  

București, a imobilului situat în Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, în vederea  

construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13268/19.07.2018, Direcției Generale Investiții nr. 

1319/19.07.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 16517/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 39/25.07.2018, raportul Comisiei 

Patrimoniu nr. 92/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 397/25.07.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerarea adresele nr. 15214/2018 și nr. 15901/2018 emise de către Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în 

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a imobilului situat în Splaiul Unirii 

nr. 176, sector 4, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie.  

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

hotărâre.  

 Art. 3 Imobilulu prevăzut la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 

 Art. 4 Schimbarea destinației imobilului atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri. 

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

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiect ivul de  

investiții “Înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin  

Protonoterapie” 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 1323/19.07.2018 și al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 40/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 398/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice;  

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

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi comple tările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Nota Conceptuală prevăzută în anexa nr. 1 și Tema de Proiectare prevăzută în 

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

Oncologică prin Protonoterapie”.  

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

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 379 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiectivul de 

investiții “Înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Oncopediatrie în cadrul  

Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 1322/19.07.2018 și al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 41/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 399/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice;  

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Nota Conceptuală prevăzută în anexa nr. 1 și Tema de Proiectare prevăzută în 

anexa nr. 2, privind obiectivul de investiții “Înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în 

Oncopediatrie în cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomo iu”.  

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

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 380 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de  

avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Bloc  

Operator Chirurgie”, pentru Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino  

 

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

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

București nr. 1321/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 154/25.07.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 42/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 400/25.07.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 62/12.07.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Bloc Operator Chirurgie”, pentru Spitalul Clinic ”Dr. I. 

Cantacuzino”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 381 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Lumina ochilor, cea mai importantă.  

Ochelari pentru vârsta a treia” 

 

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

specialitate comun nr. 682/17.07.2018 al Direcţiei Generale Economice și al Centrului pentru Seniori al 

Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 43//25.07.2018, Comisiei economice, 

buget, finanțe nr. 155/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 401/25.05.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 258 și ale art. 259 din Codul Civil; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”, 

proiect care prevede acordarea unui sprijin financiar în valoare de maximum 250 lei/net pensionarilor din 

Municipiul București care au pensia mai mică decât salariul minim net pe economie. 

 Art. 2 Acest sprijin financiar va fi acordat o singură dată/beneficiar, din bugetul Centrului pentru 

Seniori al Municipiului București. 

 Art. 3 Se împuternicește Centrul pentru Seniori al Municipiului București în vederea elaborării 

regulamentului privind implementarea proiectulu i, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 382 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru demararea proiectului „WI-FI Gratuit în București” 

 

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

specialitate nr. 1741/19.07.2018 al Direcţiei Generale Logistică – Direcția Informatică; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 156/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 402/25.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naționale de informatizare și 

implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe 

scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale priv ind Agenda Digitală 

pentru România 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapelr de elaborare și conținutul-cadru al 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 al in. (6) lit. a) pct. 19 și ale art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se dă acordul de principiu pentru demararea proiectului „WI-FI Gratuit în București”. 

 Art. 2 Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliți pe baza unui studiu de fezabilitate 

care va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 383 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor  

pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul București” 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 845/28.05.2018 și al Direcției Generale Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului nr. 404/03.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 43/25.07.2018  şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 403/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Regulamentul de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea 

calității arhitectural – ambientale a clădirilor, în Municipiul București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000 privind aprobarea PUZ - Zone 

construite protejate în municipiul București, studiu de fundamentare al Planului Urbanistic General 

al Municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă „Regulamentul de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul București”, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Consiliilor Locale ale Sectoarelor nr. 1 - 6 ale municipiului 

București și se aduce la cunoștință publică, conform legii. 
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 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

Consiliile Locale ale Sectoarelor nr. 1 - 6 ale municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind interzicerea vânzării câinilor și pisicilor în magazine de tip “pet shop” și în comerțuri  

similare pe raza Municipiului București 

 

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

București şi raportul de specialitate al Direcției de Mediu și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția 

Animalelor (A.S.P.A.) nr. 1930/05.04.2018;  

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 496/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se interzice vânzarea de către persoane fizice sau juridice, a câinilor și a pisicilor în magazine 

de tip “pet shop” și în comerțuri similare, sau prin alte metode, pe raza Municipiului București.  

 Art. 2 Se exceptează de la prevederile art. 1, câinii și pisicile care provin de la adăposturi de 

animale, asociații de profil, precum și câini și pisici care provin de la crescători autorizați cu certificare 

pedigree, de pe raza Municipiului București.  

 Art. 3 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă cuprinsă între 1000 – 3000 lei pentru persoane fizice și respectiv 3000 – 5000 lei pentru persoane 

juridice. 

 Art. 4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General a l 

Municipiului București și împuterniciții acestuia, primarii Sectoarelor 1 - 6 și împuterniciții acestora. 

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

publică. 

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

primarii sectoarelor 1 - 6 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 385 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului „Stela Popescu” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 5929/1/07.06.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 3683/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 164/25.07.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 49/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 375/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

 - Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondur i publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole 

sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept 

public și ale Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 

privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, 

bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu  modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic și ale Legii nr. 353/2007 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 43 de posturi, din care 9 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului „Stela Popescu”, conform 

anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 (1) Prevederile art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

89/2016 se modifică în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 6 din anexa nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prevederile art. 5 și art. 6, precum și anexele la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 89/2016 își încetează aplicabilitatea. 

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

Teatrul „Stela Popescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul București, Institutul Cultural Român Londra și  

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 în vederea finanțării și derulării în comun a  

Proiectului Regata Marii Uniri – Flotila România Centenar 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4537/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 43/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 32/25.07.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 404/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru realizarea Centenarului Marii Uniri 

în Municipiul București din data de 15 iunie 2018, prin care s-a decis adoptarea propunerii Asociației Ivan 

Patzaichin – Mila 23 în vederea derulării Proiectului Regata Marii Uniri – Flotila România Centenar 2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii 

Uniri; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare 

Durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, 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 Acordul de cooperare între Municipiul București, Institutul Cultural Român Londra 

și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului Regata Marii 

Uniri – Flotila România Centenar 2018, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele 

Municipiului București, acordul de cooperare prevăzut la art. 1 . 

 Art. 3 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 387 

 

*Anexa poate f i v izualizată pe site-ul Primăriei Municipiu lui Bucureşti,  www.pmb.ro, Monitorul Of icial, secţiunea Anexe Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea de principiu pentru închirierea clădirii și a amplasamentului  

fostei Uzine Electrice Filaret 

 

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

București şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură Învățământ Turism nr. 4515/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 44/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 406/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa SC Servicii Energetice Muntenia SA nr. 2563/09.07.2018; 

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

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă de principiu închirierea clădirii și amplasamentului fostei Uzine Electrice Filaret din 

Str. Candiano Popescu Nr. 3A, Sectorul 4, București în scopul dezvoltării unui important pol cultural în 

zona Parcului Carol. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 388 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de  

avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Reactivare și modernizare  

Autobaza Giurgiului” 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 13073/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 157/25.07.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 66/24.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

407/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 66/25.07.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

fonduri publice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lurărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții 

”Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului”, prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru obiectivul de investiții ”Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului”, conform anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al Municipiului București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 389 

 

*Anexele pot f i v izualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Of icial, secţiunea Anexe Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi Studiului de Fezabilitate  

Etapa a II–a pentru obiectivul de investiţii "Reţea metropolitană de fibră optică a municipiului  

Bucureşti pentru telecomunicaţii - NETCITY" 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 3499/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 158/25.07.2018, raportu l Comisiei pentru 

utilități publice nr. 16/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 408/25.07.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2008 

privind aprobarea contractului de concesiune de lucrări publice pentru obiectivul de investiţii "Reţea 

metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicatii - Netcity"; 

 În baza Studiului de fezabilitate aprobat prin avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei 

Municipiului București nr. 64/19.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi Studiului de Fezabilitate Etapa a II-a pentru 

obiectivul de investiţii "Reţea metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - 

NETCITY", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

S.C. Netcity Telecom S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 390 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici  

pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și optimizare parametrii tehnico –  

funcționali ai sistemului de iluminat public – Calea 13 Septembrie (pe tronsonul  

de drum cuprins între Bd. Libertății – Str. Izvor)” 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 3289/13.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 159/25.07.2018, raportul Comisiei pentru 

utilități publice nr. 15/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 409/25.07.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

fonduri publice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții ”Modernizarea și optimizare 

parametrii tehnico – funcționali ai sistemului de iluminat public – Calea 13 Septembrie (pe tronsonul de 

drum cuprins între Bd. Libertății – Str. Izvor)”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizarea și 

optimizare parametrii tehnico – funcționali ai sistemului de iluminat public – Calea 13 Septembrie (pe 

tronsonul de drum cuprins între Bd. Libertății – Str. Izvor)”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local al Municipiului București. 
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 Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a  

lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și Modernizare Birouri – Sediu  

ASSMB”, pentru imobilul din Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Sector 4, aflat în administrarea  

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 1320/19.07.2018 și al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 160/25.07.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 38/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 410/25.07.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 

61/12.07.2018;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și Modernizare Birouri – Sediu ASSMB”, pentru imobilul 

din Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1, Sector 4, aflat în administrarea Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 
Nr. 392 
*Anexa poate f i v izualizată pe site-ul Primăriei Municipiu lui Bucureşti,  www.pmb.ro, Monitorul Of icial, secţiunea Anexe Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general,  

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de  

investiții ”Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20, sector 1” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 1299/18.07.2018 și Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2941/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 161/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 411/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 60/12.07.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

fonduri publice; 

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

construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare; 

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

General al Municipiului București nr. 607/2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru obiectivul de investiții ”Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20”, conform anexei nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Finanțarea investiției prevăzută la alin. (1) se asigură prin transfer de la bugetul local, în limita 

fondurilor alocate anual cu această destinație, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 273/17.05.2018. 

 Art. 2 Se aprobă devizul general aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 

obiectivul de investiții ”Consolidare imobil Strada Știrbei Vodă nr. 20”, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 224/28.11.2011 cu modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/17.05.2018, se modifică în mod 

corespunzător, iar celelalte prevederi rămân neschimbate. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârilor Consiliului General al Muncipiului București nr. 344/17.12.2010, 

nr. 293/31.08.2009, nr. 296/31.08.2009, nr. 142/30.08.2012, nr. 143/30.08.2012, în vederea asigurării  

integrale a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru  

execuția lucrărilor de intervenție - consolidare la imobilele situate în București Bd. Mihail Kogălniceanu nr.  

30 corp A+B, sector 5; Bd. Carol I nr. 63, sector 2, Str. Batiștei nr. 5, sector 2; P-ța Pache Protopopescu nr.  

11, sector 2; str. Mihai Vodă nr. 15, sector 5; 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 1302/18.07.2018 şi al Administraţiei Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2937/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 162/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 412/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

existente și a Normelor metodologice de aplicare; 

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

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea 

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

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

completările ulterioare;  

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

prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 și Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, 

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

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

destinația de locuințe multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, 

încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor 

modalități de facilitate la rambursare, cu modificările intervenite. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. I Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344/17.12.2010 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 ″Art. 2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație 

decât cea de locuință aflate în administrare ″. 

 Art. II Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009 se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 ″Art. 2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație 

decât cea de locuință aflate în administrare ″. 

 Art. III Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 296/31.08.2009 se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 ″Art. 2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinaț ie 

decât cea de locuință aflate în administrare ″. 

 Art. IV Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.142/30.08.2012 se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

″Art. 2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă des tinație 

decât cea de locuință aflate în administrare″. 

 Art. V Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 143/30.08.2012 se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 ″Art. 2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu al tă destinație 

decât cea de locuință aflate în administrare″. 

 Art. VI Anexele la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 344/17.12.2010; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009; Hotărârea Consiliului G eneral 

al Municipiului București nr. 296/31.08.2009; Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

142/30.08.2012 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 143/30.08.2012 acolo unde 

apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acestora se vor modifica în mod corespunzător. 

 Art. VII Modalitățile de facilitare și rambursare prevăzute în Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării 

de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheluielilor privind proiectarea 
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și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și la spațiile 

cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic 

și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, se vor aplica în mod corespunzator. 

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

344/17.12.2010; Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009; Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 296/31.08.2009; Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 142/30.08.2012 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

143/30.08.2012, rămân neschimbate.  

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

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

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 394 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Serviciului Administrare Centrul Municipal Integrat pentru  

Situații de Urgență și modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului General  

al Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 7956/18.07.2018 și Direcției Generale 

Situații de Urgență, Statistici și Strategii nr. 244/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 163/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 413/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se înființează Serviciul Administrare Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, ca 

structură distinctă în cadrul Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii din aparatul de 

specialitate al Primarului General al Municipiului București având un număr de 9 posturi de natură 

contractuală. 

 Art. 2 (1) Se aprobă statul de funcții al Serviciului Administrare Centrul Municipal Integrat pentru 

Situații de Urgență conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

   (2) Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Administrare Centrul 

Municipal Integrat pentru Situații de Urgență conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se desființeaza 9 posturi vacante de execuție de natură contractuală din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului București, după cum urmează:  

          a) pozițiile nr. 528, 592, 598, 616, 797, 833, 1157 din statul de funcții – inspector de 

specialitate (S) grad profesional IA; 

  b) poziția nr. 602 din staul de funcții – paznic (M; G); 

  c) poziția nr. 740 din statul de funcții – referent (M) treaptă profesională IA. 

 Art. 4 (1) Organigrama aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București – 

anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează în consecință conform art. 1 din prezenta hotărâre. 
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 (2) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București – 

anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează în consecintă conform art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 3 

din prezenta hotărâre, dându-se pozițiilor o nouă numerotare. 

 (3) Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 

ramâne neschimbat. 

 (4) Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului București - anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, se 

modifică și se completează cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta horărâre. 

 (5) Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 259/2018 se modifică în consecință 

conform art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018 

și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/2018 rămân neschimbate. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea către Administrația Municipală pentru Consolidarea  

Clădirilor cu Risc Seismic de la Administrația Fondului Imobiliar a unor imobile  

proprietate de stat situate în municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de  

punere în siguranță și consolidare  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 1300/18.07.2018, Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2939/18.07.2018, Direcției Patrimoniu nr. 13531/18.07.2018 și 

Administrației Fondului Imobiliar nr. 1464/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 93/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 414/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 2770/06.07.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare; 

 -     Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și normele metodologice 

de aplicare, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 cu comp letările și 

modificările ulterioare; 

 -      Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 privind Norma Internă 

a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația 

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare. 

 Art. 2 Se menține dreptul de administrare deținut de Administrația Fondului Imobiliar asupra 

imobilelor prevăzute la anexa în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și încasarea chiriei 

până la încheierea proceselor verbale de predare – primire și începerea lucărilor de consolidare. 

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

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

procese verbale. 

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

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

vor aduce la îndelinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc  

Seismic, a unui număr de locuințe de necesitate libere situate în sectorul 4, Piața Națiunilor  

Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2 de la Administrația Fondului Imobiliar, în vederea efectuării  

lucrărilor de reparații și igienizare 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 13532/18.07.2018, Administrației Fondului Imobiliar nr. 

1465/18.07.2018, Direcției Generale Investiții nr. 1301/18.07.2018 şi al Administraţiei Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2859/2018. 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 94/25.07.2018 și raportul Comisiei jurid ice și de disciplină 

nr. 415/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare adresa Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 33725/13.06.2018;   

 În conformitate cu prevederile: 

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

existente cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 114/1996, a locuințelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Hotărârea nr. 368/24.11.2016 a Consiliului General al Municipiului București cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se transmit către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, un 

număr de 5 locuințe de necesitate libere situate în sectorul 4, Piața Națiunilor Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 

2 de la Administrația Fondului Imobiliar, în vederea efectuării  lucrărilor de reparații și igienizare, locuințe 

care vor fi folosite pentru relocarea proprietarilor/locatarilor din imobilele supuse lucrărilor de intervenție - 

consolidare, conform dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2 Locuințele de necesitate menționate la art. 1, se identifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Locuințele identificate conform anexei, se predau Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe bază de proces - verbal, urmând ca la terminarea lucrărilor, 

aceste imobile să fie predate către Administrația Fondului Imobiliar, tot pe bază de proces - verbal. 

 Art. 4 Pe perioada derulării lucrărilor, Administrația Fondului Imobiliar își menține celelalte 

prerogative cu privire la administrarea imobilelor. 

 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a l Municipiului București, 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic  și Administrația 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al  

municipiului București a unor clădiri anexe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii  

”Maria Sklodowska Curie”, în vederea casării și demolării 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9260/19.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 95/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 416/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Maria Sklodowska Curie” nr. 14240/2018 ; 

 - adresa Ministerului Sănătății nr. 23542/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului și al unităților administrativ - teritoriale; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea 

unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea 

Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București ș i în administrarea 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București; 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipi ilor și 

județelor; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea bunurilor atelier tâmplărie, atelier mecanic, seră și magazia din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Maria Sklodowska Curie”, situat în Bd. Constantin Brâncoveanu 

nr. 20, sector 4, din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București, 

pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării. 

 Art. 2 Bunurile prevăzute la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în 

mod corespunzător. 

 Art. 4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de către 

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ”Maria Sklodowska Curie”, cu respectarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 112/2000. 

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

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Maria Sklodowska Curie” vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul  

privat al Municipiului București a unor imobile, în vederea casării și demolării 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13274/16.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 96/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 417/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de Hotărârea nr. 284/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 și de Nota 

nr. 129710/2018 a Primăriei Sectorului 3 București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

și completările ulterioare; 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

 - Art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al 

unităților administrativ – teritoriale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C1, C3, C4 și C5 situate în Calea Vitan nr. 269, sector 3, 

înscrise în Cartea Funciară nr. 223217, din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al 

municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării. 

           (2) Bunurile prevăzute la art. 1, alin. (1) se identifică potrivit anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C1 și C2 situate în Șos. Dudești – Pantelimon nr. 3, 

înscrise în Cartea Funciară nr. 225756, din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al 

municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării. 

            (2) Bunurile prevăzute la art. 2, alin. (1) se identifică potrivit anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 168/2008 se mo difică în 

mod corespunzător; 
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 Art.4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de către 

Consiliul Local al Sectorului 3, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guverului nr. 112/2000. 

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

Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr . 51/2001 privind administrarea  

imobilului situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Patrimoniu nr. 10985/2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 97/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 418/25.07.2018; 

 Ţinând cont de: 

 - Adresa nr. 76/2018 a Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001; 

 - adresa nr. 12309/2018 şi adresa nr. K/1330/20108/2018 a Primăriei Sectorului 1 București; 

 Potrivit prevederilor art. 35, alin. (2) şi art. 80, alin.(14) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Muncipiului București nr. 51/2001 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

 ”Art. 1 Imobilul situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, ce aparține domeniului public al Municipiului 

București trece în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea înființării unui 

serviciu public centralizat, de evidență și deservire a populației, cu excepția a trei spații cu altă destinație 

libere, în suprafață totală de 81,6 mp, situate la etajul 3 în acest imobil, spații ce se identifică confor m 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“ 

 Art. II (1) Se aprobă darea în folosință gratuită Federației Române de Nataţie şi Pentatlon Modern a 

celor trei spații libere menționate la art. I, pentru un termen de 3 ani de la data intrării î n vigoare a 

prezentei hotărâri, cu destinaţia de sediu administrativ. 

 (2) Cedarea folosinței acestor spații cu altă destinație către alte persoane de drept public sau privat 

este interzisă.  

 (3) Lucrările de amenajare, punere în funcţiune și cheltuielile  de funcționare pentru spațiile 

prevăzute la alin. (1) se realizează prin grija şi pe cheltuiala Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 

Modern.  
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 Art. III Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să încheie în numele și pentru Municipiul 

București procesul verbal de predare-primire a spațiilor cu altă destinație cu Federația Română de Nataţie 

şi Pentatlon Modern, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. IV La împlinirea termenului de 3 ani sau eliberarea voluntară înainte de împlinirea termenului 

prevăzut, spațiile prevăzute la art. II trec în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

în mod corespunzător. 

 Art. VI Celelalte articole din Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București nr. 51/2001 

rămân neschimbate. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Nicu Constantin  

şi darea în administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr.  3823/3866/19.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 98/25.07.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și 

protecția consumatorului nr. 2/25.07.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 45/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 419/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

 Ţinând cont de: 

 - oferta de donație din partea doamnei Măndiţa Constantin de a oferi spre donaţie sculptura – creaţie 

artistică originală denumită Bust Nicu Constantin, autentificată sub nr. 1037/22.03.2018;  

 - solicitarea din partea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic nr. 3866/16.06.2018, 

înregistrată la Direcţia Cultură, învăţământ, Turism cu nr. 3823/13.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 863 lit. c) și al art. 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se acceptă oferta de donaţie autentificată sub nr. 1037/22.0.2018, anexă la prezenta hotărâre, 

a doamnei Măndiţa Constantin, având ca obiect sculptura – creaţie artistică originală denumită Bust Nicu 

Constantin. 

 Art. 2 (1) După încheierea actului de donaţie în forma autentică, bunul va f i 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 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica şi 

completa corespunzător art. 1 şi art. 2 alin. (1) la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic.  
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 Art. 5 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul autentic de 

donaţie. 

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

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


64 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Elie Wiesel  

şi darea în administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4313/4524/10.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 99/25.07.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și 

protecția consumatorului nr. 4//25.07.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 46/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 420/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ţinând cont de: 

 - oferta de donație din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ELIE 

WIESEL de a oferi spre donaţie sculptura – creaţie artistică originală denumită Bust Elie Wiesel, 

autentificată sub nr. 2385/22.06.2018;  

 - solicitarea din partea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic nr. 9524/09.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 863 lit. c) și al art. 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se acceptă oferta de donaţie autentificată sub nr. 2385/22.06.2018, anexă la prezenta 

hotărâre, din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, având ca 

obiect sculptura – creaţie artistică originală denumită Bust Elie Wiesel. 

 Art. 2 (1) După încheierea actului de donaţie în forma 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 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica şi 

completa corespunzător art. 1 şi art. 2 alin. (1) la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic.  

 Art. 5 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul autentic de 

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

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea  

Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic a monumentului de for public Nicolae Grigorescu  

 

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

specialitate Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism nr. 4430/18.07.2018 şi al Direcţiei Patrimoniu nr. 

9526/02.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 100/25.07.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și 

protecția consumatorului nr. 3/25.07.2018, raportul Comisiei Cultură și Culte nr. 47.25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 421/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ţinând cont de:  

 - solicitarea Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic nr. 3174/05.05.2018 și nr. 

4070/26.06.2018; 

 - Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1685/1999 completată cu Dispoziția 

Primarului General al Municipiului București nr. 866/2000; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct. 10, art. 45 alin. (3) şi art. 123 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic a monumentului de for public Nicolae 

Grigorescu, amplasat în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău).   

 Art. 2 Bunul menţionat la art. 1 aparţine domeniului public al Municipiului București.  

 Art. 3 Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va inventaria bunul precizat la art. 1, 

conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 

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

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 403 
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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 București a  

imobilului din Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 10, sector 3 în vederea angajării unor lucrări de  

investiții de refuncționalizare, amenajare și punere în valoare 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4530/19.07.2018, al Direcţiei Patrimoniu nr. 

13642/19.07.2018 și al Direcției Generale Investiții nr. 1326/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 48/25.07.2018, raportul Comisiei Patrimoniu nr. 

101/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 422/25.07.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

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

612/2017 privind cumărarea imobilului situat în Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 10, Sectorul 3 , București, în 

baza exercitării dreptului de preemțiune a Municipiului București la vânzarea imobilelor monument istoric; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct. 10 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 din administrarea Muzeului Municipiului București în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 10, sector 3 în 

vederea angajării unor lucrări de investiții de refuncționalizare, amenajare și punere în valoare.  

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

Muzeul Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 404 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniul public al municipiului București a părților 

componente ale obiectivului ”Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului” și darea 

acestora în administrare/concesiune 

 

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

specialitate al Direcției Generale Infrastructură – Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 

941/17.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 102/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 423/25.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

 Art. 1 (1) Se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București părțile 

componente ale obiectivului ” ”Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului” și se aprobă darea 

acestora în administrare/concesiune. 

 (2) Bunurile se identifică conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 (1) Bunurile precizate în anexa nr. 1 se dau în administrare după cum urmează:  

 - Pasajul Rutier la Administrația Străzilor; 

 - Pasajele Pietonale cu toate instalațiile aferente acestora, inclusiv cele de iluminat la Administrația 

Străzilor; 

 - Calea de rulare, automatizările macazelor, ungătoarele de șină, stâlpii R.A.T.B., rețeaua de 

contract tramvaie și troleibuze, energoalimentarea, persoanele și adăposturile aferente la Regia Autonomă 

de Transport București; 
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 - Spațiile verzi la Consiliul Local Sector 4. 

 (2) Bunurile precizate în anexa nr. 2 se dau în concesiune prin intermediul direcțiilor de specialitate 

competente, după cum urmează: 

 - Rețeaua de iluminat public, cu excepția celei din pasajele pietonale, executată în cadrul obiectivului 

”Modernizare Infrastructură Rutieră Piața Sudului” la SC Luxten Lighting Company SA; 

 - Rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare executată în cadrul obiectivului ”Modernizare 

Infrastructură Rutieră Piața Sudului” la SC Apa Nova București SA;  

 - Rețeaua metropolitană de fibră optică executată în cadrul obiectivului ”Modernizare Infrastructură 

Rutieră Piața Sudului” la S.C. Netcity Telecom S.R.L. 

 Art. 3 Predarea bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 se face prin grija Direcției Urmărire 

Lucrări Mari de Infrastructură pe bază de Proces – Verbal de predare – primire încheiat cu părțile 

interesate. 

 Art. 4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Mucurești se completează 

cu bunurile precizate în anexele nr. 1 și nr. 2 din prezența hotărâre. 

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

Administrația Străzilor, Consiliul Local Sector 4, Regia Autonomă de Transport București, SC Luxten 

Lighting Company SA, SC Apa Nova București SA și S.C. Netcity Telecom S.R.L . vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea imobilelor ”Cinematograful Patria”, ”Cinematograful Excelsior”,  

”Cinematograful Cotroceni” și ”Cinematograful Grădina Parc” situate în Sectorul 1, în 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8501/10.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 103/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 424/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de: 

 - Sentința Civilă nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel, rămasă definitivă; 

 - procesele verbale încheiate în Dosarele de executare nr. 54/2018, nr. 55/2018, nr. 57/2018 și nr. 

58/2018 întocmite de către Biroul Executor Judecătoresc Sersea Adrian – Eugen; 

 - solicitarea Primăriei Sector 1 nr. K/1206/2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 123/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul jurid ic al acesteia, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completă rile ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă înscrierea imobilelor ”Cinematograful Patria”, ”Cinematograful Excelsior”, 

”Cinematograful Cotroceni” și ”Cinematograful Grădina Parc” situate în Sectorul 1 , în inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București. Imobilele se identifică potrivit anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Imobilele menționate la art. 1 se află în administrarea Consiliului Local  al Sectorului 1 în baza 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005. 

 Art. 3 Consiliul Local al Sectorului 1 va inventaria bunurile precizate la art. 1 conform listei anexă la 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008. 

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

completează în mod corespunzător. 
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 Art. 5 Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să efectueze toate formalitățile de publicitate 

imobiliară pentru imobilele prevăzute la art. 1. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 406  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru  

și în numele Municipiului București imobilul situat în Bulevardul Tineretului nr. 8,  

sector 4 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 11813/09.07.2018 şi al Direcţiei de Mediu nr. 

6156/09.07.2018; 

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

nr. 33/25.07.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 104/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 331/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 155/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele 

Municipiului București terenul situat în Bulevardul Tineretului nr. 8, sector 4, în suprafață de 1417 mp, 

teren ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea alipirii la 

Parcul Lumea Copiilor. 

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

București și va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 4, iar schimbarea destinației atrage după 

sine revocarea prezentei hotărâri. 

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

Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.  

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

în mod corespunzător. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului București.  
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 Art. 6 Consiliul Local Sector 4 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de 

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

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

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

Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziţioneze pentru  

şi în numele municipiului Bucureşti o parte din imobilul situat în Șos. Olteniței fn,  

sector 4 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 11771/12.07.2018; 

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

raportul Comisiei patrimoniu nr. 105/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

426/25.07.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 125/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin.  (3) și art. 81 alin. (2), lit. f) și alin. (3) din 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziţioneze în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, terenul în suprafață de 465 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în Șos. Olteniței, 

fn, sector 4, teren ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu 

destinația de spațiu verde și loc de joacă pentru copii. 

 Art. 2 Terenul prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparţine domeniului public al municipiului 

Bucureşti şi va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 4. 

 Art. 3 Bunul menţionat la art. 1 vor fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 

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

în mod corespunzător. 

 Art. 5 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti.  

 Art. 6 Consiliul Local Sector 4 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor de 

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

de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menţionate la art. 1 . 
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 Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziţioneze, pentru  

şi în numele municipiului Bucureşti, o parte din imobilul situat în str. Moșoaia  

nr. 52 și o parte din imobilul situat în Șos. Berceni nr. 110, 

sector 4 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Juridic nr. 9651/3005/2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 106/25.07.2018, raportul Comisiei relații internaționale, 

cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 35/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 427/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 114/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. 2, lit. f), alin. (3) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziţioneze, în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, terenul în suprafață de 24,39 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în str. 

Moșoaia nr. 52 și terenul în suprafață de 477,77 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în Șos. Berceni 

nr. 110, sector 4, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere str. Turnu Măgurele și a 

obiectivului de investiții Supralărgire Șoseaua Berceni, terenuri identificate conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Terenurile prevăzute la art. 1 se declară ca bunuri ce aparțin  domeniului public al Municipiului 

București, vor fi incluse în traseul străzilor, respectiv str. Turnu Măgurele și Șos. Berceni și vor fi 

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 4, iar schimbarea destinației atrage după sine revocarea 

acestei hotărâri. 

 Art. 3 Bunurile menţionate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform anexei la 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.  

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

în mod corespunzător.  
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 Art. 5 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 Consiliul Local al Sectorui 4 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor 

de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti documentele 

emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menţionate la art. 1. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat  

al Municipiului București a construcțiilor situate în str. Spătarul Preda nr. 1-3,  

sector 5, în vederea casării și demolării 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13538/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 107/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 428/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 130/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 5 și Expertiza 

tehnică realizată de expert Adina Zoe Simion; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al 

unităților administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C1, C2 și C3 situate în str. Spătarul Preda nr. 1-3, sector 

5, înscrise în cartea funciară nr. 213617, din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al 

Municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării în scopul 

construirii unui nou imobil cu destinația de sediu al Direcției Evidența Persoanelor Sector 5. 

 (2) Bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) se identifică potrivit anexei, care face parte int egrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în 

mod corespunzător.  

 Art. 3 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de către 

Consiliul Local al Sectorului 5, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care 
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alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ – teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziţioneze, pentru  

şi în numele municipiului Bucureşti, imobilul situat în str. Șerbota nr. 1A, 

sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13537/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 108/25.07.2018, raportul Comisiei relații internaționale, 

cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 36/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 429/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 127/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 5 și adresa 

nr. 68090/2018 emisă de Primăria Sectorului 5; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. 2, lit. f), alin. (3) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 5 să achiziţioneze, în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, terenul în suprafață de 477 mp situat în str. Șerbota nr. 1A,  sector 5, teren identificat 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului București, va avea destinația de parcare și va fi administrat de către Consiliul Local al 

Sectorului 5. 

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

Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.  

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

în mod corespunzător.  

 Art. 5 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 5, în numele municipiului Bucureşti.  
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 Art. 6 Consiliul Local al Sectorui 5 are obligaţia ca în termen  de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor 

de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti documentele 

emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menţionat la art. 1. 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind excluderea din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al  

Municipiului București nr. 271/2002 modificată și completată prin Hotărârea  

Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003, cu modificările și  

completările ulterioare, a unei părți din imobilul situat în str. Fierari nr. 5,  

sector 2 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Juridic nr. 11751/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 109/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 430/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - adresa nr. 2360/2018 a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

 - memoriul formulat de către Școala Gimnazială nr. 24 și Asociația Părinți, Profesori Școala nr. 24; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. 2, lit. f) 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 Partea din imobilul situat în str. Fierari nr. 5, sector 2, înscrisă în lista anexă la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 271/2002 modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003, în suprafața de 149,07 mp și teren în suprafață 

de 13 mp se exclude din această listă. 

 Art. 2 Se ia act de faptul că imobilul identificat în anexa la prezenta hotărâre face parte din domeniul 

public al municipiului București, este în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 și are destinația de 

spațiu pentru activități specifice desfășurării actului educațional de către Școala Gimnazială nr. 24, sector 

2. 

 Art. 3 Imobilul menţionat la art. 2 va fi inventariat de către Consiliul Local al Sectorului 2, conform 

anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.  

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

în mod corespunzător.  
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 Art. 5 Schimbarea destinației imobilului precizat la art. 2 fără respectarea prevederilor legale în 

vigoare, atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a cotei de ½  

din imobilul situat în București, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, în vederea realizării  

formalităților de publicitate imobiliară 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13657/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 110/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 431/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 3 alin. (4) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 41 alin. (7) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

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

½ din imobilul situat în București, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, imobil ce se identifică conform 

planului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Terenul menționat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea Legii nr. 10/2001  privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare , a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare . 

 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 413 

 

*Anexa poate f i v izualizată pe site-ul Primăriei Municipiu lui Bucureşti,  www.pmb.ro, Monitorul Of icial, secţiunea Anexe Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 64/30.05.2018 și nr.  

65/30.05.2018, situat în Bucureşti, Drumul Taberei nr. 71, bl. TD42, sc. 1, et. 2,  

ap. 15, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea  

Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 4036.2/15.06.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 111/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 432/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Luând în considerare Certificatele de vacanţă succesorală nr. 64/30.05.2018 și nr. 65/30.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 alin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatelor de vacanţă succesorală nr. 64/30.05.2018 și nr. 65/30.05.2018, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar.  

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

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

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 35/04.06.2018, situat în  

Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. 1, et. 8, ap. 35, sector 4 şi transmiterea  

acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar  

 

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

specialitate nr. 7826.2/15.06.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 112/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 433/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 35/04.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modifi cările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 35/04.06.2018, având  datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar.  

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

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

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


89 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 10/16.04.2018, situat în  

Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 4, ap.109, sector 1 şi transmiterea  

acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar  

 

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

specialitate nr. 3474.2/10.07.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 113/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 434/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 10/16.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 alin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil  ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 10/16.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar.  

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

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

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 73/22.06.2018, situat în  

Bucureşti, str. Aleea Valea Prahovei nr. 3, bl. 8S14, sc. 1, et. 1, ap. 22, sector 6 şi  

transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar  

 

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

specialitate nr. 12829.1/10.07.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 114/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 435/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 73/22.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 alin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 73/22.06.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar.  

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

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

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care  

sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de  

vacanță succesorală 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13790/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 115/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 436/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

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

regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General; 

 -   Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de 

repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de 

stat; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

Hotărârii Guvernului nr. 457/2017 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a Legii locuințelor nr. 114/1996  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 17, 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 stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% 

proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de vacanță succesorală. 

 Art. 2 Bunurile imobile prevăzute la art. 1 vor fi destinate cazării temporare a persoanelor/fa miliilor 

ale căror locuințe sunt supuse lucrărilor de consolidare, reabilitare și nu se vor înstrăina. 

 Art. 3 Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Patrimoniu – Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă 

Destinație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 418 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Str.  

Prometeu, fn, sector 1, în suprafaţă de 340 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului   

Bucureşti, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinaţia de hotel 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Patrimoniu 

nr. 8319/1/11.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 71/16.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 437/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/27.03.2008 de aprobare a 

Planului Urbanistic de Detaliu, adresa Primăriei Sectorului 1, Biroul Reglementări Urbanistice și Arhivă nr 

7449/E/859/05.03.2018, precum și Certificatul de Urbanism nr. 2381/239/P/40801/29.12.2016 eliberat de 

Primăria Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind 

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

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

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

Prometeu fn, sector 1, în suprafață de 340 mp, identificat pe planul cadastral scara 1:500 (anexa nr. 1) 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 (1) Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcţii - situat în 

intravilanul Municipiului Bucureşti, str. Prometeu fn, sector 1, în suprafaţă de 340 mp, în favoa rea S.C.C. 

ERBAŞU S.A.  

           (2) Terenul aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti, ce face obiectul concesionării este 

identificat în CF Bucureşti sub nr. 269599, având nr. cadastral 269599, necesar realizării extinderii unui 

imobil cu destinaţia de hotel. 

 Art. 3 Terenul menţionat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

 Art. 4 Redevenţa anuală va fi negociată, suma de pornire fiind calculată conform Hotărârii C .G.M.B. 

nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 13.022,49 Euro/an, reprezentând 59.486,76 lei/an. Suma va fi 
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actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai 

mică decât redevenţa aprobată prin prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu 

jumătate din durata iniţială a concesiunii, cu acordul autorităţii concedente. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în  

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu altă  

destinație decât aceea de locuință situat în str. Orzari nr. 53, sector 2 București în vederea  

înființării unui centru specializat care să acorde servicii medicale, servicii de îngrijire, precum  

și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico – sociale  

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13964/24.07.2018, Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București nr. 16830/24.07.2018 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 42034/24.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 125/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 479/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 

15568/10.07.2018 înregistrată la Administrația Fondului Imobiliar cu nr. 39524/10.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice 

locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice 

locale; 

 - Hotărârea nr. 199/2018 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea 

organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

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

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu altă destinație decât aceea de 

locuință situat în str. Orzari nr. 53, sector 2 București, în suprafață utilă totală de 347,22 mp și curte de 

53,00 mp, în vederea înființării unui centru specializat care să acorde servicii medicale, servicii de îngrijire, 

precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico – sociale . 
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 Art. 2 Spațiul prevăzut la art. 1 se identifică conform schițelor din anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Predarea – primirea spațiului se face pe bază de proces – verbal încheiat între Administrația 

Fondului Imobiliar și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

 Art. 4 Spațiul de la adresa menționată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista spațiilor 

care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a 

statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau locale, precum și a 

celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local.  

 Art. 5 Costurile lucrărilor de reparații, igienizare și întreținere a spațiului, precum și plata tuturor 

utilităților și a taxelor aferente spațiului sunt în sarcina utilizatorului Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

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

Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la 

îndeplinirea prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea Clubului Copiilor Sector 1 – Baza Sportivă Cireșarii din domeniul public  

al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al  

Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4655/25.07.2018 și al Direcției 

Patrimoniu nr. 14036/25.07.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 123/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 480/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea Clubului Copiilor 

Sector 1 – Baza Sportivă Cireșarii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației 

Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului 

București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local. 

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

hotărâre. 

 Art. 3 După preluare, imobilul va fi reabilitat și va fi folosit pentru desfășurarea de activități sportive. 

 Art. 4 În cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al 

statului și în administrarea Ministerului Educației Național, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 5 Predarea – preluarea bunului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

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

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2016 se abrogă. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului 

General al Municipiului București. 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și  

Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea  

Consiliului General al Municipiului București a monumentului de for public Ansamblu l  

Monumental ”Glorie eternă eroilor și Revoluției române din decembrie 1989” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4660/25.07.2018 și al Direcției 

Patrimoniu nr. 14077/25.07.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 124/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 481/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de solicitarea din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 188/04.04.2018; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul 

public al statului român și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al 

Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a ansamblului 

monumental ”Glorie eternă eroilor și Revoluției române din decembrie 1989” – Piața Revoluției, sector 1, 

București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local. 

 Art. 2 Ansamblul monumental prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 După preluare, monumentul de for public se va utiliza în vederea includerii în circuitul turistic și 

va fi administrat de către Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic. 

 Art. 4 În cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al 

statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

 Art. 5 Predarea – preluarea monumentului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

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

 Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea obiectivului de investiții ”Realizare și amplasare statuie/ansamblu monumental  

Nelson Mandela”  

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 4616/4844/24.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 53/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și d e 

disciplină nr. 482/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de solicitarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 4844/23.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ”Statuie/Ansamblu monumental Nelson 

Mandela”. 

 Art. 2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza în str. Știrbei Vodă nr. 26-28, cu 

respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 3 Se aprobă realizarea monumentului de for public prin organizarea unui concurs de soluții de 

către Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic. 

 Art. 4 Finanțarea realizării obiectivului de investiții, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, inclusiv a 

documentației tehnico – economice, va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al municipiului București, 

aprobate pentru anul 2018, prin introducerea costurilor necesare în bugetul propriu al Administrației 

Monumentelor și Patrimoniului Turistic. 

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

Administrația Monumentelor și 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 423 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

16/2014 privind realizarea obiectivului de investiții ”Reconstrucția Statuii Ion C. Brătianu”  

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3629/3617/09.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 54/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 483/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de solicitările Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 3617/06.06.2018 

și nr. 3873/13.06.2018; 

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

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 16/2014 privind realizarea 

obiectivului de investiții ”Reconstrucția Statuii Ion C. Brătianu” se modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ”Reconstrucția Statuii Ion C. Brătianu” cu 

termen de finalizare în anul 2018” 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 16/2014 

rămân neschimbate. 

 Art. III Direcția Cultură, Sport, Turism, Direcția Generală Economică și Administrației Monumentelor 

și 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 424 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului  

București nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor  

aferente acestora, conform legii din fondul locativ de stat 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu – Serviciul Spațiu Locativ și cu altă Destinație nr. 14037/25.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 122/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 484/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Hotărârii Guvernului nr. 457/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1.275/2000;  

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

aparatului de specialitate al Primarului General; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor 

aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 13, art. 45 alin. (2) și art. 81. alin. (2) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Art.8 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 se 

modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”Art. 8 transmiterea de către Administrația Fondului Imobiliar a listei cu toate spațiile libere cu 

destinația de locuință, din domeniul public și privat aflate în proprietatea Municipiului București și de stat, 

pe care le are în administrare, disponibilizate din orice motiv și al terenurilor aferente  acestora, către 

Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, în vederea repartizării până la data de 15 ale fiecărei luni.”  

 Art. II După art. 8 se introduc art.8
1 

și art.8
2 

care vor avea următorul cuprins: 

 ”Art. 8
1 

Repartizarea spațiilor cu destinația de locuință libere, către Consiliile locale ale Sectoarelor 1 

– 6 în vederea repartizării de către acestea, se face de către Serviciul Spatiu Locativ și cu Altă Destinație 

cu aprobarea Primarului General, reținându-se la dispoziție un număr de locuințe proporțional cu solicitările 

aflate în evidența Primăriei Municipiului București.” 
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 ”Art. 8
2 

Spațiile care fac obiectul art.1 se vor repartiza solicitanților îndreptățiți în urma aprobării de 

către Comisiile abilitate.” 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a 

locuințelor și a terenurilor aferente acestora, rămân neschimbate. 

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

Administrația Fondului Imobiliar, Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, Primăriile Sectoarelor 1 - 6 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 425 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea  

de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii  

C.G.M.B. nr. 32/2007 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2010 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Juridic, Direcției Patrimoniu și Administrației Fondului Imobiliar nr. 

16890/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 127/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 485/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) 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 (1) Se aprobă derularea raporturilor între chiriași/utlizatori și instituțiile/servicii le 

publice/operatorii serviciilor publice de administrare a fondului imobiliar aflat în administrarea Municipiului 

Bucureşti pentru spațiile comerciale și de prestări servicii, până la finalizarea procedurilor de vânzare 

derulate în temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi 

a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi 

a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, conform prezentei hotărâri. 

 (2) Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, ce constituie anexa nr. 

1 a prezentei hotărâri, procesul - verbal de predare - primire ce constituie anexa 1a, fișa de calcul privind 

calculul contravalorii chiriei ce constituie anexa 1b. La întocmirea contractelor se va alătura și schița 

spațiului, ce se va constitui în anexa 1c. Declarația – tip se constituie anexa nr. 4 a prezentei hotărâri, iar 

tarifele practicate sunt detaliate în anexa nr. 5 a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Contractele de închiriere încheiate cu persoane fizice sau juridice pentru spațiile cu altă 

destinație decât aceea de locuință, se consideră prelungite, în măsura în care au expirat și sub condiția 

respectării obligațiilor avute, se reînnoiesc pe o perioadă de 5 ani începând cu data adoptării prezentei 

hotărâri. De aceleași prevederi beneficiază și utilizatorii/ titularii “Fișei de calcul” încheiate conform 

prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007, modificată și completată, în măsura în care au dispărut 

cauzele enumerate în cuprinsul hotărârii și titularii nu înregistrează debite restante.   

 Art. 3 (1) Prin excepție de la prevederile prezentei hotărâri, pentru următoarele categorii de spații se 

vor încheia Fișa de calcul, ce constituie anexa nr. 2 a prezentei hotărâri: 

 a) fac obiectul unor revendicări în baza Legii 10/2001 ori a dreptului comun; 

 b) sunt situate în imobile ce fac obiectul unor contracte de consolidare; 

 c) se află în zone pentru care există PUZ-uri aprobate având ca obiect schimbarea destinației 

spațiilor respective (demolări, restaurări, restructurări, exproprieri pentru cauză de utilitate publică, etc); 
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 (2) Fișele de calcul încheiate în conformitate cu alineatul 1 sunt valabile până la încetarea cauzei ce 

a condus la încheierea acesteia.  

 Art. 4 (1) Până la finalizarea procedurilor de evacuare și/sau aducerea la starea inițială a spațiilor și 

recuperarea prejudiciului cauzat (prin grija administratorului), persoanele fizice sau juridice ce ocupă fără 

niciun titlu spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință vor lua la cunoștință de obligația plății lipsei de 

folosință cauzată conform “Calcul contravaloare lipsa de folosință”, ce constituie anexa nr. 3 a prezentei 

hotărâri.  

 (2) Cuantumul lipsei de folosință se va raporta la nivelul tarifelor practicate de municipalitate în cazul 

închirierilor spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, la care se va adăuga dobânda legală 

cuvenită în cazurile răspunderii civile delictuale. 

 Art. 5 (1) Spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință prevăzute la art. 4, după evacuarea 

utilizatorilor fără titlu, precum și spațiile libere (exceptând spațiile arătate la art. 3) vor face obiectul atribuirii 

către solicitanții care s-au adresat în acest sens municipalității, pe baza criteriilor și verificărilor întreprinse 

de o comisie ce se va constitui în temeiul prezentei hotărâri.   

 (2) Comisia va fi formată din 5 membri, 4 din cadrul structurilor Primăriei Municipiului București, 

numiți prin Dispoziție a Primarului General emisă în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri și 1 de la entitatea juridică ce administrează spațiul. Unul din viceprimari asigură președinția 

comisiei, care are și calitatea de membru. 

 (3) În vederea atribuirii spațiului, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ procedurile prevăzute 

în anexele 6a, 6b și 6c. 

 (4) În urma analizării criteriilor de selecție anexate Comisia va atribui spațiul solicitantului desemnat 

câștigător, prin Nota de atribuire sau Ordin de repartiție. 

 Art. 6 Instituțiile publice care urmează să reînnoiască contractele de închiriere sunt exceptate de la 

constituirea garanției de bună execuție. 

 Art. 7 Sumele încasate ca rezultat al aplicării prezentei hotarâri, chiriașilor/utilizatorilor/ ocupanților 

spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aferente, se fac venit la bugetul local. 

Acestea se calculează conform anexei nr. 5. 

 Art. 8 Predarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ce face obiectul contractului de 

închiriere/fișei de calcul se va face de administratorul spațiului. 

 Art. 9 Dacă în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării/notificării făcute de entitatea juridică ce 

administrează spațiul, utilizatorul spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință nu se prezintă la 

sediul acesteia pentru încheierea contractului de închiriere prevăzut în anexa n r. 1 ori a fișei de calcul 

prevăzută în anexa nr. 2 a acestei hotărâri, pierde dreptul de locațiune, fiind  obligat să predea spațiul liber 

de orice sarcini pe baza unui proces - verbal de predare - primire. 

 Art. 10 Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile și instituțiilor/serviciilor publice și operatorilor 

serviciilor publice care au în administrare spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 11 Au dreptul să funcționeze în spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiarii, cu 

brevet ai Legii 341/2004 astfel cum a fost modificată și completată, ca persoană fizică autorizată, precum 

și societățile comerciale în care aceștia sunt unici asociați sau în baza unor contracte de asociere 



108 

 

încheiate cu societațile comerciale în care aceștia sunt acționari, după veri ficarea îndeplinirii condițiilor 

enumerate mai sus, de către comisia constituită. 

 Art. 12 Asociațiile, fundațiile constituite în temeiul legii, beneficiază de prevederile prezentei hotărâri 

și pot desfășura în spațiile închiriate orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. Calculul chiriei se face 

corespunzător suprafeței și activității desfășurate. De asemenea și partidele politice beneficiază de aceste 

prevederi, iar comisia constituită în baza Dispoziției Primarului General 1626/2016, cu modificările 

ulterioare, își continuă activitatea în ceea ce privește entitățile juridice nominalizate mai sus.  

 Art. 13 Anexele 1 – 6, 1a, 1b, 6a , 6b și 6c fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 14 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 și Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 268/2010, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă. 

 Art. 15 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

precum și toate persoanele juridice care administrează spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Asociaţia pentru  

Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. în vederea derulării proiectului  

„Ora de Educație Rutieră”, 2018 - 2020” 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 

4613/23.07.2018; 

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

nr. 44/25.07.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 30/25.07.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 486/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

 Ţinând cont de propunerea formulată de către Asociaţia pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea 

Tineretului – E.D.I.T., înregistrată la Cabinet Viceprimar Tomnița Michaela Florescu cu numărul 

130/12.07.2018, cu privire la derularea, în parteneriat cu instituţiile/serviciile publice ale Municipiului 

Bucureşti, a proiectului „Ora de Educație Rutieră a 5 - a ediţie, 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (7) litera a) 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 Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Asociaţia pentru Educație, 

Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T., în vederea realizării și derulării în comun a unor evenimente 

în cadrul proiectului „Ora de Educație Rutieră” în perioada august 2018 – iunie 2020, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se desemnează Centrul de Proiecte Educaționale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS să 

întreprindă toate demersurile în vederea finanțării și realizării proiectului ”Ora de Educație Rutieră” - în 

perioada august 2018 – iunie 2020. 

 Art. 3 Se împuterniceşte directorul Centrului de Proiecte Educaționale şi Sportive Bucureşti - 

PROEDUS să semneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, Acordul de cooperare prevăzut la 

art.1. 

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

Centrul de Proiecte Educaționale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS, vor duce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi şi  statului de funcţii ale Administrației Lacuri  

Parcuri și Agrement București 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 8098/1/24.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 179/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 487/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 pr ivind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1. Se aprobă organigrama, numărul total de 475 posturi, din care 31  de conducere şi statul de 

funcţii ale Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București, 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, Administrația Lacuri 

Parcuri și Agrement București va propune spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

instituţiei.  

 Art. 3. Prevederile art. 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

27/2016, Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 112/2017, Hotărârea Consil iului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 601/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

10/2018, Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 86/2018 și Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 351/16.06.2018, se modifică corespunzător cu art. 1 din prezenta 

hotărâre  

 Art. 4 Prevederile anexei 6a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 27/2016, 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 112/2017, Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 601/2017, Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 10/2018, 
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Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/2018 și Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 351/16.06.2018, își încetează aplicabilitatea, precum şi orice altă prevedere 

contrară prezentei hotărâri.  

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

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unor acorduri – cadru de consultanță și reprezentare juridică a  

Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București  

 

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

necesitate al Direcției Juridic cu privire la necesitatea încheierii unor acorduri – cadru de consultanță și 

reprezentare juridică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 17243/24.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 488/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a 

unor acte normative;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unor acorduri – cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de 

consultanță și reprezentare juridică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București. 

 Art. 2 Se împuternicește Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București 

pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea 

acordurilor – cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.  

 Art. 3 Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și direcțiile din cadrul 

instituției vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 429 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul  

Transportului Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 737/24.07.2018.; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 178/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 489/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A.; 

 -  Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Municipale Managementul 

Traansportului Bucureşti S.A. nr. 1/20.07.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A. cu 

suma de 14.900.000 lei, aport în numerar.  

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Managementul 

Transportului Bucureşti S.A. este de 16.520.000 lei, divizat în 1.652.000 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

 a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 1.651.988 

acţiuni numerotate de la 1 la 1.651.988, reprezentând 99,99927% din capitalul social; 
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 b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 1.651.989 la 1.652.000, 

reprezentând 0,00073% din capitalul social. 

 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzut la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

societăţii Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A. în cuantum de 14.900.000 lei, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 430 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Anexelor 1 și 4 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului  

București nr. 188/28.03.2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Guvernanță Corporativă nr. 755/25.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 180/26.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 490/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 -  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Parcuri și 

Grădini București S.A nr. 21/18.07.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Anexa 1 și anexa 4 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

188/28.03.2018 se modifică și vor avea conținutul prevăzut în anexa 1 și anexa 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

188/28.03.2018 rămân neschimbate. 

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

şi Compania Municipală Parcuri și Grădini Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 431 

*Anexele pot f i v izualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti,  www.pmb.ro, Monitorul Of icial, secţiunea Anexe Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unui  

acord de colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în vederea  

dezvoltării infrastructurii sociale  

 

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

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

Municipiului București nr. 1386/25.07.2018; 

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

nr. 45/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 491/26.07.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 229/18.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

448/2018 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

funcționare a serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la încheierea 

unui acord de colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în 

vederea dezvoltării infrastructurii sociale, spațiilor verzi și a altor domenii de interes. 

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

Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 432 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la  

încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica Moldova 

 

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

specialitate al Direcţiei Afaceri Externe și Protocol nr. 1378/25.07.2018; 

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

nr. 48/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 492/26.07.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 – 2/2026/20.07.2018; 

 -  avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 

82181/20.07.2018; 

 -  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/2018 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliu lui Local al Sectorului 5 de a 

hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiului Ungheni din Republica 

Moldova; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București din România 

să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica 

Moldova. 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 433 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la  

încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica  

Franceză 

 

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

specialitate al Direcţiei Afaceri Externe și Protocol nr . 1379/25.07.2018; 

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

nr. 46/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 493/26.07.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 – 2/2024/20.07.2018; 

 -  avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 

82181/20.07.2018; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 148/2018 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 5 de a 

hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5 al Municipiului 

Paris din Republica Franceză; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București din România 

să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5 al Municipiului Paris din 

Republica Franceză. 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 434 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la  

încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană 

 

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

specialitate al Direcţiei Afaceri Externe și Protocol nr. 1377/25.07.2018; 

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

nr. 47/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 494/26.07.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 – 2/2025/20.07.2018; 

 -  avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 

82181/20.07.2018; 

 -  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 148/2018 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 5 de a 

hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al orașului Roma din 

Republica Italiană; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7)  lit. (a), art. 45 alin. (2), 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București din România 

să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al orașului Roma din 

Republica Italiană. 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 435 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 8243/13.06.2017; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 116/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 438/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luînd în considerare avizul nr. 7/18.06.2018 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului 

București; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea n r. 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 Nomenclatorul stradal al Municipiului București, prevăzut în anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică persoanelor și instituțiilor 

publice interesate. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 436 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind preschimbarea autorizațiilor taxi atribuite pentru desfășurarea activității de transport  

persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București, a căror valabilitate expiră 

anterior datei de 29.02.2020 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 11822/02.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 64/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 439/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 

356/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată; 

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

215/2001 privind 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) Toate autorizațiile de taxi a căror valabilitate expiră anterior datei de 29.02.2020 vor fi 

preschimbate până la data declanșării procedurii de atribuire în gestiune delegată, procedură ce va fi 

demarată în anul 2020. 

 (2) În sensul dispozițiilor prezentei hotărâri, toate autorizațiile taxi vor avea valabilitate maximă până 

la data de 29.02.2020, sub rezerva îndeplinirii condițiilor impuse de dispozițiile legale în vigoare. 

 (3) În vederea preschimbării, operatorii de transport aflați în situația descrisă vor depune 

următoarele documente: 

 a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport/autorizației taxi preschimbate; 

 b) autorizația de transport emisă de Primăria Municipiului București, în original sau docu mentul 

eliberat de autoritatea de autorizare care atestă legalitatea efectuării activității; 

 c) copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, 

asociație familială autorizată sau persoană juridică, după caz și certificatul constatator, în original, 

eliberate de registrul comerțului; 

 d) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv: 
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 1. copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul 

persoană juridică sau asociație familială; 

 2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică 

autorizată; 

 e) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv: 

  1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: 

   - nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială; 

   - nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind condițiile de plată și de angajare, perioadele 

de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, siguranța rutieră, siguranța vehiculului rutier 

sau a persoanelor transportate, protecția mediului; 

   - nu a fost condamnată pentru infracțiuni de tâlhărie, crimă și viol; 

  2. avizul medical și avizul psihologic care atestă că managementul de trasnport este apt pentru a 

ocupa o funcție care concură la siguranța circulației; 

  3. cazierul de conduită profesională; 

  4. cazierul fiscal al transportatorului; 

  5. declarație pe proprie răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat 

servicii de transport în regim de taxi, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții 

și motivul acestora; 

 f) declarația pe proprie răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru 

parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute 

în proprietate sau prin contract de închiriere; 

 g) autorizația taxi respectivă, în original ori documentul eliberat de autoritatea de autorizare care 

atestă atribuirea ei; 

 h) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul unui 

contract de leasing (însoțit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfășurarea activității de 

taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspecția tehnică periodică – ITP valabilă; 

 i) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că 

proprietarul autovehiculului este și deținătorul legal al autorizației taxi;  

 j) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim 

de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român; 

 k) dovada că memoria electronică a aparatului de taxi este fiscalizată pe deținătorul legal al 

autorizației taxi 

 l) declarație pe propria răspundere că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat. 

 4) Neîndeplinirea obligațiilor legale, instituite de prezenta hotărâre va avea drept consecință 

retragerea autorizațiilor care nu au fost supuse procedurii de preschimbare. 

 5) Autorizațiile preschimbate și neridicate în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizării 

activității de preschimbare sunt considerate reținute și suspendate, de drept, pe o perioadă de 1 lună, 

începând din a 31-a zi și se vor publica pe site-ul primăriei. 
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 6) La expirarea perioadei de suspendare, se va efectua de către personalul cu atribuții de control din 

cadrul Autorității de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului București un control de fond, în urma căruia 

se va întocmi o notă de constatare, în care se va decide eliberarea sau suspendarea în continuare a 

autorizației. 

 7) Autorizația suspendată se eliberează, după prezentarea dovezii achită rii taxei de eliberare ca 

urmare a suspendării/reținerii, la cererea transportatorului, făcută în prima zi lucrătoare după expirarea 

termenului de suspendare. 

 Art.2 Numărul maxim de autorizații taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi se 

va stabili pe baza unui studiu de specialitate privind dimensionarea numărului de taxiuri ce pot funcționa pe 

teritoriul municipiului București, studiu ce va fi elaborat până la data de 31.12.2019 și va fi transmis spre 

informare și dezbatere Consiliului General al Municipiului București. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

  

Refuz contrasemnarea 

conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 437 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să semneze, în condițiile  

legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. și Municipiul  

București, în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două instituții  

 

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

specialitate al Direcției Generale Infrastructură – Direcția de Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 

951/18.07.2018;  

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu al te autorități publice 

nr. 37/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 65/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 440/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 - Adresa Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A. nr. 16/1/a/2072,2094,2197,18.05.2018 – 

solicitare completări Protocol de colaborare; 

 - Adresa Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București nr. 13261/15.06.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de cooperare între Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. și 

Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două instituții, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, în condițiile legii, 

Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. și Municipiul București. 

 Art. 3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 276/17.05.2018. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 438 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de  

investiții ”Lucrări de consolidare/reabilitare pod Străulești peste lacul Grivița la ieșirea  

din bd. Bucureștii Noi pe DN1A (șos. București – Târgoviște) 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 13054/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 165/25.07.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 63/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

441/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 63/19.07.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de consolidare 

/ reabilitare pod Străulești peste lacul Grivița la ieșirea din bd. Bucureștii Noi pe DN1A (șos. București – 

Târgoviște), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 439 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de  

investiții ”Delimitarea amprizei liniei de tramvai 32 față de traficul auto general” 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 13053/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 166/25.07.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 62/25.07.2018 și raportul  Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

442/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 56/12.07.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Delimitarea amprizei 

liniei de tramvai 32 față de traficul auto general”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 440 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre Municipiul București, prin   

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația ANAIS, în  

vederea implementării în comun a proiectului ” Stop violenței în familie! Servicii  

complexe pentru victimele violenței în familie” 

 

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

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

1227/10.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru sănătate și protecție socială nr. 44/25.07.2018, raportul Comisiei 

pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 38/25.07.2018, raportul 

Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 7/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 443/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

 -  Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 13 alin. (3), art. 16 alin (3), alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie;  

 -  Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 privind Strategia națională privind promovarea egalității de 

șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 

2018-2021; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul ”Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în 

familie” prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Acordul de Asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București și Asociația ANAIS, în vederea implementării în comun a proiectului ”Stop 

violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie”, prevăzut în anexa 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului 

”Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie” conform anexei 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

Direcția Generală de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre Municipiul București, prin  

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația ”Agenția  

Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” – ADRA România, în vederea  

implementării în comun a proiectului privind susținerea ”Centrului de primire în regim  

de urgență a victimelor violenței în familie – Casa ADRA” 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1225/10.07.2018 și Direcției Generale de Asistență 

Socială nr. 3609/02.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru sănătate și protecție socială nr. 45/25.07.2018, raportul Comisiei 

pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 39/25.07.2018, raportul 

Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 8/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 444/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

 -  Art. 136 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Art. 13 alin. (3), art. 16 alin (3), alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie;  

 -  Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 privind Strategia națională privind promovarea egalității de 

șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 

2018-2021; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul ”Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie – 

Casa ADRA” prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă acordul de asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București și Asociația Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – 

ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susținerea Centrului de primire în 

regim de urgență a victimelor violenței în familie – Casa ADRA, prevăzut în anexa 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului 

”Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie  – Casa ADRA” conform anexei 3 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Zona de Sud a Sectorului 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 44/25.07.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 445/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiulu i 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 496/20117/10.05.2018; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 43/31.10.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1616397/6848/27.04.2018; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 1/01.03.2018; 

 - Ministerul Transporturilor – aviz nr. 19107/10.05.2018; 

 - Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 32837/1521/09.01.2018; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 338660/14.12.2017; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: aviz nr. 

140071/13.12.2017; 

 - Serviciul Român de Informații: aviz nr. 48.321/23.11.2017; 

 - Ministerul Apărării Naționale: aviz nr. DT.598/30.01.2018; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.291.917/12.01.2018; 

 - Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 224441/07.12.2017; 

 - Ministerul Culturii și Identității Naționale: aviz nr. 229/U/2018; 

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

21685/1/11.01.2018; 

 - Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea: aviz nr. 

16-B/05.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Zona de Sud a Sectorului 4, 

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

(avizul Arhitectului Şef nr. 34/16.05.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat 

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

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 443 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Izvor nr. 86, 

 Sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 37 /03.05.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 276/04.05.2018 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 Consi liului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 - PrimăriaSectorului 5 – Certificat de urbanism nr. 816-I/04.08.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 38/18.08.2015; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 40/18.12.2015; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 52/27.05.2016; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1388997/22.01.2016; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1363534/20864/15.10.2015; 

 - Ministerul Apărării Naționale – Statul Major: aviz nr. DT-6995/07.12.2016; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.078.067/06.12.2016; 

 - Serviciul Român de Informații – aviz nr. U.M.48.378/14.12.2017; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: aviz nr. 

4212/17/SU-BIF-A /11.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Izvor nr. 86, Sector 5, Bucureşti în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 18/22.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat 

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

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

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

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

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 444 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania  

Municipală Cimitire București S.A. 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Guvernanță, Corporativă nr. 695/17.07.2018 și al Companiei Municipale 

Cimitire București S.A.; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 167/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 447/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşt i; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.; 

 -  Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A.;  

 -  Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire 

București S.A. nr. 11/05.07.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Cimitire București S.A., în valoare de 4.000.000 lei. 

 Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii.  

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

Companiei Municipale Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 445 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei Bugetului Municipiului Bucureşti la 30.06.2018  

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 6635/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 168/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 448/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) 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 execuția bugetului Municipiului București la 30.06.2018 pentru secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare conform anexelor 1 – 5. 

 Art. 2 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 446 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 6643/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 169/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 449/25.07.2018; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă pentru Casa de Cultură Friederich Shiller, preluarea prevederilor bugetare și a 

execuției de casă, conform îndrumării metodologice a Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională 

de Administrare Fiscală – Trezoreria Sector 2 nr. MBS2-STZ10067/17.07.2018. 

 Art. 3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include 

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

acesta. 

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

instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 447 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății Service Ciclop  

S.A.  

 

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

specialitate al Direcţiei Guvernanță Corporativă nr. 684/16.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 170/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 450/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea 

înfiinţării Societăţii Service Ciclop S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al  Societății Service Ciclop S.A., 

conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 448 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea temporară a dreptului de folosință cu titlu gratuit a unui autobuz marca  

Mercedes Citaro către UAT Oraș Zimnicea 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 12559/16.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 61/25.07.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 451/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ţinând cont de prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu  gratuit a unui autobuz marca Mercedes 

Citaro, aflat în administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni, cu 

posibilitatea de prelungire, către Oraşul Zimnicea, în scopul transportului elevilor.  

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

prelungire, între Regia Autonomă de Transport Bucureşti și Oraşul Zimnicea prin Primar având ca obiect 

transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui autobuz marca Mercedes Citaro.  

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

 Art. 4 Se împuterniceşte Directorul General al Regiei Autonome de Transport București pentru 

încheierea contractului de comodat. 

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

Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 449 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul – construcție cu  

destinația de spațiu comercial, situat la parterul imobilului din B – dul Regina Elisabeta nr.  

29 – 31, sector 5, în vederea desfășurării activității ”Centrului de informare al  

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”  

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1324/19.07.2018, Direcției Generale Economice nr. 

6733/19.07.2018 și Direcției Patrimoniu nr. 13640/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 117/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice ş i de disciplină 

nr. 452/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

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

completările ulterioare; 

 -  art. 4 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară  realizării unor obiective de 

interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și 

completate prin Hotărârea Guvernului nr. 958/2013; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare, reabilitare, 

extindere și restaurare fațadă imobil B – dul Regina Elisabeta nr. 29 – 31, sector 5”. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) li t. a) pct. 14, alin. (9) 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 declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului – construcție cu destinația de 

spațiu comercial în suprafață de 81,51 mp, nr. cadastral 212396 – C1 –U11, situat la parterul imobilului din 

B – dul Regina Elisabeta nr. 29 – 31, sector 5 și a cotei de teren aferent acestuia de 26,55 mp în vederea 

desfășurării activității ”Centrului de Informare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic”, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prevăzut la anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul – construcție cu destinația de spațiu comercial 

în suprafață de 81,51 mp, nr. cadastral 212396 – C1 – U11, situat la parterul imobilului de la adresa B – 
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dul Regina Elisabeta nr. 29 – 31, și a cotei de teren aferente acestuia de 26,55 mp, în valoare de 

463.448,17 lei, reprezentând suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al 

Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform 

raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2018 de 

Camera Notarilor Publici. 

 Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri, se virează în termen de 90 zi le de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într – un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția 

proprietarului, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  

 Art. 4 Regularizarea documentației cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

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

reglementărilor în vigoare. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va 

emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea procedurilor privind înstrăinarea imobilului situat în strada  

Constantin Stahi nr. 9, sector 1 către Nunțiatura Apostolică în România 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Juridic și Direcției Patrimoniu nr. 17014/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 118/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 453/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Nunțiaturii Apostolice în România nr. 2173/V.10/08.06.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor privind înstrăinarea imobilului – teren situat în strada 

Constantin Stahi nr. 9, sector 1 către Nunțiatura Apostolică în România, în scopul extinderii sediului, cu 

destinația de Cancelarie Apostolică. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 451 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului  

public de administrare a obiectivelor sportive din Municipiul București și a Caietu lui de  

Sarcini al Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care aparțin  

Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură Învățământ, Turism nr. 2405/12.04.2018 și Autoritatea Municipală 

de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 683/15.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 35/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 454/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art.  9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188 din 18.05.2017 privind 

aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la 

statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) ; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului public de 

administrare a obiectivelor sportive care aparțin Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care 

aparțin Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a  

obiectelor sportive care aparțin Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism – nr. 2268/03.04.2018 și Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 683/15.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 34/27.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 455/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188 din 18.05.2017 privind 

aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice 

(A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la 

statutul A.M.R.S.P. cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care aparțin 

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

 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Autoritatea Municipală 

de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 453 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor provizorii aferente activităților privind organizarea și optimizarea circulației  

rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a  

circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul  

București, pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi și Direcției Generale Economice nr. 13052/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 171/25.07.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 60/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

456/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul 

Traficului București S.A. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă tarifele provizorii aferente activităților privind organizarea și optimizarea circulației 

rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației 

urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București, 

pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Tarifele au un caracter provizoriu, până la aprobarea metodologiei de fundamentare și 

aprobare la nivelul prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local 

aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București și emiterea licențelor de 

funcționare de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 454 

 

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

Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


148 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului  

prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de  

Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de  

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de  

competență a Consiliului General al Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi nr. 12109/16.07.2018, al Direcției de Mediu nr. 

6500/16.07.2018, al Direcției Generale Economice și al Autorității Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 172/25.07.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 59/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

457/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare avizul Apa Nova București S.A. cu nr. 18129313/19.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), 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 modificăr ile şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi 

aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a  Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului 

General al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) 

pentru acordarea de licențe de funcționare companiilor municipale ce sunt înființate în vederea prestării 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București în baza Ordonanței 

Guvernului nr. 71/2002, cu respectarea normelor și legislației în vigoare. 

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

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce Ia 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a  

Municipiului București 

  

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

specialitate al Direcţiei Juridic nr. 17010/20.07.2018;  

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 458/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 746/28.06.2018, înregistrată 

la Cabinet Secretar General cu nr. 2531/6/28.06.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 

3690/29.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funționarea Poliției Române cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Se validează domnul Rășică Daniel Mihai, director general al Direcției Generale de Poliție 

Locală și Control a Municipiului București în locul domnului Văsii Ștefan, ca membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București. 

 Art. II Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 se modifică în mod 

corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 

ramân neschimbate. 

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 456 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și  

financiare la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe  

anul 2018” 

 

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

specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția Înzestrare Materială și 

Situații de Urgență nr. 1297/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 58/25.07.2018, r aportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 173/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

459/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2000 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă „Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare la nivelul Comitetului 

Municipiului București pentru Situații de Urgență pe anul 2018”, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Planul va fi adus la îndeplinire de către instituțiile și serviciile publice de interes local ale 

Municipiului București și de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului București, cuprinse în Plan, numai în situații de urgență, în funcție de bugetele alocate de 

către aceste instituții pentru situații de urgență. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 457 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a  

Poliției locale – Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București  

 

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

necesitate al Direcției Juridic cu privire la încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare 

juridică a Poliției locale – Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 

17012/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 460/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a 

unor acte normative; 

 În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) din Legea nr 155/2010 privind poliția locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord – cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de 

consultanță și reprezentare juridică a Poliției locale – Direcția Generală de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București în cauzele penale. 

 Art. 2 Se împuternicește Directorul General al Poliției locale – Direcția Generală de Poliție Locală și 

Control a Municipiului București pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a 

procedurii privind încheierea acordurilor – cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică în 

cauzele penale.  

 Art. 3 Directorul General al Poliției locale – Direcția Generală de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București și direcțiile din cadrul instituției vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei ho tărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 458 



153 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

180/18.05.2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice,  

agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea  

acestora 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiulu i București, precum și 

raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 

36766/18.07.2018 și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția Urbanism nr. 

8598/18.07.2018, 

 Văzând raportul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului nr. 46/25.07.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 461/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 35399/12 .07.2018 emisă de Direcția Generală de 

Poliție Locală și Control a Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 622 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;  

 - art. 59 - 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republi cată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin.  (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

  

 Art. I Art. 1 punctul 1.1 lit. a) și b) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului  București nr. 

180/18.05.2017 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “1.1 Instituțiile publice, agenții economici și persoanele juridice: 

 a) să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea și/sau pe care le 

administrează, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor  lucrări specifice; 
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 b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea 

firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfășoara activitatea și/sau pe care le administrează, inclusiv 

spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;”  

 Art. II Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/18.05.2017, se 

abrogă. 

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

180/18.05.2017, rămân neschimbate. 

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

Primarul General al Municipiului București și Primarii Sectoarelor 1 - 6, prin împuterniciții acestora, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 459 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 252/04.05.2018  

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic  

  

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7953/1/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 174/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 462/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 252/04.05.2018, după cum urmează:  

 Art. 4 – Obiectul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic se completează cu punctul 5, care va avea următorul cuprins:  

 ”5. programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea și recepția lucrărilor de 

intervenție pentru reabilitarea structural – arhitecturală a anvelopei clădirilor.” 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 252/2018 

rămân neschimbate. 

 Art. III Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 1/2018 se abrogă. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 460 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului  

București 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 7727/1/17.07.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 4486/17.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 175/25.07.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 50/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 463/25.07.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr.10/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 27 posturi, din care 5 de conducere, statul de funcţii 

şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București, 

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

 Art. 2 Se reduce numărul total de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General de la 

1263 de posturi la 1258, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție de natură contractuală :  

 a) poziția nr.681 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional IA 

 b) poziția nr.691 din statul de funcții – muncitor (M;G), treapta profesională I 

 c) poziția nr.725 din statul de funcții – șofer (M;G), treapta profesională I 

 d) poziția nr.735 din statul de funcții – magaziner (M;G) 

 e) poziția nr.737 din statul de funcții – referent (M), treapta profesională IA 

 Art. 3 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 87/2018 și Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 365/2018 îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 4 Prevederile art. 3 alin. (2) și anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 10/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în consecință conform art. 2 din prezenta 

hotărâre, dându-se o nouă numerotare poziţiilor din statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului General. 

 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural ”Lumina” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 7670/1/12.07.2018 şi Direcţiei 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 4418/12.07.2018.  

 Văzând raportul Comisiei de cultură şi culte nr. 51/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 465/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă Statul de funcții al Centrului Cultural ”Lumina” conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 50/22.02.2018  își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Centrul Cultural ”Lumina” 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 462 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 și  

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București. nr. 291/17.05.2018 

 

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

specialitate al Direcției Generale Investiții 1308/18.07.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 119/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 466/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

 Ţinând cont de Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

nr.16233/17.07.2018 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București. nr. 54/2018 

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Se modifică titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 care 

va avea următorul conținut:  

 ”Hotărâre privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti”. 

 Art. II Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 

și va avea următorul conținut: 

 ”Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti”. 
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 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului  București. nr. 

253/04.05.2018 rămân neschimbate. 

 Art. IV Se modifică titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 

care va avea următorul conţinut: 

 “Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile 

sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti, în vederea întocmirii listelor de priorităţi. 

 Art. V Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 

şi va avea următorul conţinut: 

 “Art. 1 Se constituie Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti, în vederea întocmirii listelor de priorităţi”. 

 Art. VI Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 

şi va avea următorul conţinut: 

 “Art. 2 Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti, va avea o componenţă mixtă, formată din reprezentanţi din cadrul C.G.M.B. şi din 

reprezentanţi ai aparatului de specialitate al Primarului General şi din instituţiile de interes local ale 

municipiului Bucureşti.” 

 Art. VII Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 

şi va avea următorul conţinut: 

 „Art. 3 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în 

unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Ad ministraţia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, următorii consilieri: (…)” 

 Art. VIII Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

291/17.05.2018 şi va avea următorul conţinut: 

 „Art. 4 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat 

în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, următorii consilieri: (…)” 

 Art. IX Se modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 

şi va avea următorul conţinut: 

 “Art. 5 Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti va elabora lista cu documentele necesare întocmirii dosarului, criteriile şi punctajele 

aferente întocmirii listei de priorităţi, metodologia de lucru, urmând ca acestea să fie supuse aprobării 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

 Art. X Se modifică art. 6 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 

şi va avea următorul conţinut: 
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 „Art. 6 Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti, va analiza dosarele solicitanţilor şi va propune includerea acestora pe listele de 

priorităţi” 

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

291/17.05.2018 rămân neschimbate. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 463 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare,  

Dezinsecție, Dezinfecție București 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 3366/17.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 13/25.07.2018, raportul Comisiei pentru 

igienizare și salubritate nr. 5/24.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 467/25.07.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 8 alin. (3) lit.a), lit. d 1̂), lit. d 2̂), lit. i) lit. k), art. 9 alin. (2) lit.  g) și art. 30 alin. (5) din Legea 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, 

Dezinfecție Bucureşti nr. 04/06.07.2018 și de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 23/17.01.2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pen tru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze şi să 

aprobe strategia proprie privind dezvoltarea serviciului de salubrizare – activitatea deratizare, dezinsecție, 

dezinfecție. 

 Art. 2 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze și să 

aprobe documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii , care cuprinde toate informațiile 

necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de 

organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care 

include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii şi anexele obligatorii prevăzute la 

art. 29, alin.13 din Legea nr. 51/2006. Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti, se supune avizării 
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Consiliului General al Municipiului București și se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti. 

 Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să aprobe 

modificarea contractului de delegare a gestiunii. 

 Art. 4 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze şi să 

aprobe regulamentul serviciului de salubrizare, activitatea deratizare, dezinsectie si dezinfecție, a caietului 

de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului, pe baza regulamentului -cadru, a caietului de 

sarcini – cadru şi a contractului – cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări – cadru elaborate şi 

aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

 Art. 5 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti să aprobe stabilirea, 

ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea 

normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

 Art. 6 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să refuze, în condiţii 

justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator. 

 Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 464 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru  

Iluminat Public Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 3356/16.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 13/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 468/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 8 alin. (3) lit.a), lit. d 1̂), lit. d 2̂), lit. i) lit. k), art. 9 alin. (2) lit.g) și art. 30 alin. (5) din Legea 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti nr. 

13/06.07.2018 și de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 24/17.01.2018 

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze şi să aprobe strategia proprie 

privind dezvoltarea serviciului public de iluminat, programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de iluminat public existent, precum şi programele de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu 

consultarea operatorului. 

 Art. 2 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze  și să aprobe documentaţia de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura 

ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și 

aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu 

proiectul contractului de delegare a gestiunii şi anexele obligatorii prevăzute la art. 29, alin. (13) din Legea 

nr. 51/2006. 

Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat 

Public Bucureşti, se supune avizării Consiliului General al Municipiului București și se aprobă de Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti. 
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 Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să aprobe modificarea contractului de 

delegare a gestiunii. 

 Art. 4 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze şi să aprobe regulamentul 

serviciului de iluminat public, caietul de sarcini, contractul de furnizare/prestare a  serviciului, pe baza 

regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a contractului-cadru de furnizare/prestare ori a altor 

reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

 Art. 5 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să aprobe stabilirea, ajustarea sau 

modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 

metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

 Art. 6 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

Bucureşti ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să refuze, în condiţii justificate, aprobarea 

preţurilor şi tarifelor propuse de operator. 

 Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Iluminat Public 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 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 465 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

Termoenergetică București - Ilfov 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 298/17.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 14/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 469/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov 

nr. 177/06.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 8 alin. (3) lit. a), lit. d 1̂), lit. d 2̂), lit. i), lit. k), art. 9 alin. (2) lit. g) și art. 30 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat, acutalizată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București - Ilfov ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze şi să aprobe strategia 

proprie privind dezvoltarea serviciului public de alimentare cu energie termică, a programelor de reabilitare, 

extindere şi modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului. 

 Art. 2 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

Bucureşti - Ilfov ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze și să aprobe documentaţia 

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, care cuprind toate informațiile necesare pentru a asigura 

ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și 

aplicare a procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii și care includ în mod obligatoriu 

proiectele contractelor de delegare a gestiunii şi anexele obligatorii prevăzute la art. 29, alin. (13) din 

Legea nr. 51/2006. Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, se supune avizării Consiliului General al Municipiului 
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București și se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București – Ilfov. 

 Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

Bucureşti - Ilfov ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să aprobe modificarea contractelor de 

delegare a gestiunii. 

 Art. 4 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

Bucureşti – Ilfov ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să elaboreze şi să aprobe regulamentul 

serviciului public de alimentare cu energie termică, caietele de sarcini, contractele de furnizare/prestare a 

serviciului, pe baza regulamentului -cadru, a caietului de sarcini - cadru şi a contractului - cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente. 

 Art. 5 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București – Ilfov ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să aprobe stabilirea, ajustarea sau 

modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 

metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

 Art. 6 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București - Ilfov ca, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, să refuze, în condiţ ii justificate, 

aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator. 

 Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bucureşti şi Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 466 



168 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la  

cooperarea cu Federația Română de Șah, în vederea organizării proiectului sportiv ”Open  

Internațional de Șah – București Centenar”, în perioada 15 – 16 septembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură Învățământ, Turism nr. 4021/22.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 33/25.07.2018, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte  autorități publice nr. 40/25.07.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 470/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 163/04.06.2018 prin care se sol icită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să 

hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Șah; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu Federația Română de Șah, în vederea organizării proiectului sportiv ”Open Internațional de Șah – 

București Centenar”, în perioada 15 – 16 septembrie 2018. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 467 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la  

cooperarea cu Centrul de Excelență ”Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizării proiectului  

cultural – educational – artistic ”Suntem o voce”, în perioada iulie – noiembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură Învățământ, Turism nr. 4019/22.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 32/25.07.2018, raportul 

Comisiei cultură și culte nr. 52/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și 

asociere cu alte autorități publice nr. 41/25.07.2008 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

471/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 161/04.06.2018 prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să 

hotărască cu privire la cooperarea cu Centrul de Excelență ”Acad. Nicolae Cajal”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu Centrul de Excelență ”Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizăr ii proiectului cultural – educaţional – 

artistic ”Suntem o voce”, în perioada iulie – noiembrie 2018. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 468 
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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 3 în vederea înființării unui  

serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu  

personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al Sectorului 3  

 

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

specialitate al Direcției Generale Servicii publice – Direcția Utilități Publice nr. 1962/13.07.2018; 

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

nr. 42/25.07.2018, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 6/24.07.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 472/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 8 și art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 110998/15.06.2018, înregistrată la Primăria 

Municipiului București cu nr. 1635986/22.06.2018 și de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

244/18.06.2018 prin care solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în 

vederea înființării unui serviciu public de interes local de salubritate; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la înființarea 

unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al Sectorului 3. 

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

Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 469 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a efectua demersurile necesare  

pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor proprietate publică a municipiului  

București situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3 și aflate în administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 3 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 12739/10.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 120/25.07.2018, raportul Comisiei relații internaționale, 

cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 43/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 473/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 283/2018, privind solicitarea acordului Consiliului 

General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliulu i Local al Sectorului 3, 

prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de 

cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, 

domeniul public al Municipiului București; 

 -  adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 124196/2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității 

imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să efectueze demersurile necesare pentru 

înscrierea în cartea funciară a imobilelor proprietate publică a municipiului București situate pe raza 

administrativ – teritorială a sectorului 3 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. 

 Art. 2 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către 

Consiliul Local al Sectorului 3, în numele municipiului București.  

 Art. 3 Consiliul Local Sector 3 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de 

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

de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile prec izate la art. 1. 

 Art. 4 Cheltuielile pentru înscrierea în cartea funciară vor fi suportate de către Consiliul Local al 

Sectorului 3. 



172 

 

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

Consiliul Local al Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 470 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea programului ”Atelierele Excelenței în Educație” 

 

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

București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 4511/18.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 31/25.07.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 474/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă programul ”Atelierele Excelenței în Educație”, ca demers educațional operațional la 

nivelul Capitalei, destinat elevilor bucureșteni din ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ce 

presupune următoarele tipuri de activități: 

 a) Cursuri și stagii de pregătire pe discipline școlare și extrașcolare, conferințe și studii de 

specialitate, vizând creșterea performanțelor la elevii cu potențial și dorința de dezvoltare personală în plan 

educațional. 

 b) Consilierea și orientarea școlară și de carieră pentru elevii cu performanțe notabile în sfera 

olimpiadelor și concursurilor tematice pe discipline curriculare și extracurriculare. 

 c) Concursuri tematice pe discipline școlare și extrașcolare pentru elevii cu potențial și dorința de 

perfecționare și afirmare. 

 d) Laboratoare tehnico - științifice pentru aplicații, inovație și cercetare în domeniile curriculare și 

extracurriculare de interes și utilitate pentru elevi și profesori. 

 Art. 2 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS va asigura punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv prin realizarea  și implementarea unei metodologii 

specifice, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 471 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în  

consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale  

a Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7974/1/18.07.2018.  

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 46/25.07.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 475/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin. (14) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se desemnează membri din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății, 

respectiv din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale a Municipiului Bucureșt i în consiliile de 

administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 32/2007, nr. 33/2007, 

nr. 34/2007, nr. 35/2007, nr. 36/2007, nr. 37/2007, nr. 38/2007, nr. 39/2007, nr. 40/2007, nr. 41/2007, nr. 

42/2007, nr. 43/2007, nr. 44/2007, nr. 45/2007, nr. 46/2007, nr. 47/2007, nr. 48/2007, nr. 49/2007 și nr. 

50/2007 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, spitalele și persoanele nominalizate în anexă vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 472 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înlocuirea a doi membri ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport  

București S.T.B. S.A., numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2018 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 712/20.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 67/25.07.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 476/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.  55/2018 privind aprobarea reorganizării 

Regiei Autonome de Transport Bucuresti - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în 

societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se aprobă încetarea mandatului doamnei Cliseru Speranța – membru al Consiliului de 

Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. și al doamnei Boiță Petrina – membru al 

Consiliului de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. numiți prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 55/2018. 

 Art. 2 Se numesc în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. 

următorii membri: 

a) Creci Andrei George.  

b) Brod Mariana. 

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

Societatea de Transport București S.T.B. S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 473 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca  

membri în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la  

bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a  

Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local 

 

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

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

Municipiului București nr. 1226/10.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 47/25.07.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 177/25.007.2018 și al Comisiei jurid ice şi de disciplină nr. 477/25.07.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 privind aprobarea 

regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului 

București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a modelului de contract cadru de 

finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -   Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) alin. (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, următorii 

consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București: 

 - Domnul Mărgărit Sorin 

 - Doamna Florea Ancuța Doina 

 - Doamna Gherghiceanu Florentina 
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 - Domnul Voicu Ion Valentin 

 Art. 2 Se aprobă fondul anual pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru 

activități nonprofit de interes local, pentru anul 2018, în cuantum de 576.000 lei. 

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 474 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

195/25.08.2016 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație  

decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie nr. 11823/27.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 121/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 478/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 195/25.08.2016, 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 9/30.01.2017, Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 10/30.01.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și 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. I Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații 

cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficarii Legii nr. 341/2004: 

 - Domnul Ivan Florin; 

 - Domnul Gâdiuță Alexandru;  

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

195/25.08.2016 rămân neschimbate. 

 Art. III Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/17.05.2018 își încetează 

aplicabilitatea. 

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

persoanele nominalizate la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 475 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4538/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 405/25.07.2018 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, 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 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București cu Centrul pentru Tineret al Municipiului 

București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în vederea constituirii Asociației Centru 

Municipal pentru Dialog București, persoană juridică de drept comun și de drept privat. 

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

calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București. 

 (3) Se aprobă participarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București, în calitate de asociat-

membru fondator, la constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București. 

 (4) Se aprobă participarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București, în calitate de asociat -

membru fondator, la constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București. 

 Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, în 

forma prevăzută în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă participarea Municipiului București la patrimoniul iniţial al Asociației Centru 

Municipal pentru Dialog București, cu o contribuție în valoare de 48.000 lei, reprezentând aportul 

Municipiului București la constituirea patrimoniului inițial al asociației. 

 Art. 4 Se aprobă participarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București la patrimoniul inițial 

al Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, cu o contribuție în valoare de 48.000 lei, 

reprezentând aportul la constituirea patrimoniului inițial al asociației. 

 Art. 5 Se aprobă participarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București la patrimoniul inițial 

al Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, cu o contribuție în valoare de 48.00 0 lei, 

reprezentând aportul la constituirea patrimoniului inițial al asociației. 
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 Art. 6 Se aprobă ca sediul Asociației Centru Municipal pentru Dialog București să fie în municipiul 

București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, camera 5, sectorul 1, în  vederea desfășurării activității 

acesteia. 

 Art. 7 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele 

Consiliului General al Municipiului București, Actul Constitutiv și Statutul Asociației Centru Municipal 

pentru Dialog București, anexate la prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Se desemnează domnul Stancu Cezar, cetățean român, născut la data de ………, la ………, 

domiciliat în………, posesor al BI/CI seria ………, nr. ………, eliberat de ………, la data de ………, ca 

membru în Adunarea Generală a Asociației Centru Municipal pentru Dialog București. 

 Art. 9 Se desemnează doamna Butacu Simona, cetățean român, născută la data de ………, la 

………, domiciliată în………, posesoare a BI/CI seria ………, nr. ………, eliberat de ………, la data de 

………, ca membru supleant în Adunarea Generală a Asociației Centru Municipal pentru Dialog București. 

 Art. 10 Primarul General al Municipiului București, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul 

pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti în Comisia de identificare și negociere, în scopul achiziționării de  

unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale  

care își desfășoară activitatea în cadul spitalelor aflate în administrarea  

Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și  

Serviciilor Medicale București 

 

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

specialitate nr. 4226/25.07.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu nr. 126/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 495/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia doamnei Florea Ancuța Doina din funcţia de membru în Comisia de 

identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu 

pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadul spitalelor aflate în administrarea Consiliului 

General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, înregistrată 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4069/19.07.2018; 

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

253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de 

unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea 

în cadul spitalelor aflate în administrarea Consiliului Genera l al Municipiului București prin Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17, şi art. 45 alin. (2), alin. (5) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 Se desemnează doamna Raiciu Anca Daniela ca reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Comisia de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu 

destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadul spitalelor 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiulu i București prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București în locul doamnei Florea Ancuța Doina. 

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

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

din data de 26.07.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.07.2018 

Nr. 477 
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Hotărârea nr. 248 din 31.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotăr î cu privire la asocierea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 cu Asociația Română Anti –SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe 

raza sectorului 1 al Municipiului București …………………………………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 249 din 31.07.2018 pentru modif icarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind 

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în  vederea 

f inanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“ …………………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018  

privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului  

Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare  

 

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

489/2018 întocmit de Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 prin care s -a constituit comisia 

de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari, precum şi de identificare a terenurilor 

libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru 

copii, precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea 

de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, în 

vederea amenajării ca loc de joacă și parcare; 

 Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de identificare și negociere în vederea 

achiziționării de la proprietari, precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ – 

teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii precum și amenajării de 

parcaje subterane/supraterane, încheiat în data de 14.06.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(1), art. 80, art.81 alin.(2) coroborate cu art.115 alin.(1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018  privind 

achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui 

imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală 

și Administrația Domeniului Public 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, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  186 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei închirierii imobilului în suprafaţă de circa 1250 mp,  

situat în str. Baicului nr. 82, sector 2, Bucureşti 

pentru depozitarea arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

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

Direcţiei Juridice – Serviciul Legislaţie Spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi al Serviciului 

Secretariat General, Audienţe; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Analizând dispoziţiile art. 1777-1834, CAPITOLUL V Contractul de locaţiune din Codul Civil, 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completări le ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată; 

 Ţinând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Instrucţiunile privind activitatea de arhivă aprobate de conducerea Arhivelor 

Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996; 

 Luând în considerare prevederile art.3.1 și art.3.2. alin. (1) din contractul de închiriere spaţiu pentru 

depozitarea arhivei, nr. J-AC/196-S/16.09.2015, adresa SC Stefadina Comserv SRL nr. 3469/15.05.2018 

şi Referatul Serviciului Secretariat General, Audienţe nr. 1268/2018; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de validare; 

 În temeiul art. 45 alin.(2) și alin. (5), teza a II-a, art. 81 alin.(2), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă, în condiţiile legii, prelungirea duratei închirierii  imobilului în suprafaţă de circa 

1250 mp, situat în str. Baicului nr.82, sector 2, Bucureşti în scopul depozitării arhivei aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, pentru o perioadă de 1 (un) an. 

  

 Art. 2. - Sumele aferente plăţii chiriei vor fi suportate din bugetul general centralizat al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 3. - Se numeşte comisia pentru negocierea preţului de închiriere, formată din: 

 - Virgil-Adrian Suvac   - consilier local; 

 - Cristian-Adrian Tudose  - consilier local; 

 - Gheorghiță-Liviu Goncea   - consilier local; 

 - Liliana Senteş     - Director Direcţia Utilităţi Publice; 

 - Georgeta Raportaru   - Şef Serviciu Secretariat General, Audienţe. 

 

 Art. 4. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze contractul de închiriere al imobilului 

nominalizat la art. 1. 

 Art. 5. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Serviciul Secretariat general, Audiențe și 

membrii comisiei 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, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  187 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate  

Mens Sana, în vederea organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi” pe  

parcursul a 22 de zile, în Județul Suceava, localitatea Vicovul de Sus 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consil iului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației pentru Educație și Sănătate Mens Sana, înregistrată la Sectorul 

1 al Municipiului București cu nr. 23405/14.06.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării 

Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”, pe parcursul a 22 de zile.  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin.(3) și art. 115 alin.(1) lit b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea acordării unei finanțări pentru 

implementarea Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”, pe parcursul a 22 de zile.  

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și  Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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          (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  188 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural  

al Sectorului 1 şi Asociaţia Play Academy Kids în vederea finanţării şi derulării în comun a  

Proiectului „Cupa Intercartiere“ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de sp ecialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.  69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 302/19.04.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociația Play Kids Academy, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Cupa Intercartiere”; 

 Luând în considerare cererea Asociației Play Academy Kids, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 24253/20.06.2018 prin care se solicită modificarea perioadei de desfășurare a 

proiectului; 

 Văzând Nota Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 1384 din data de 06.07.2018. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin. (3) și art. 115 a lin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1, şi Asociaţia Play Academy Kids, în vederea finanţării şi derulării în comun a Proiectului „ Cupa 

Intercartiere“. 
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 Art. 2. – Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 320,458.91 lei Asociației Play Academy Kids, 

în vederea desfășurării Proiectului „Cupa Intercartiere”, în perioada iulie-august, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Drepturile și obligațiile părților – Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1 şi Asociația Play Academy Kids - cât și toate celelalte prevederi, sunt stabilite, cu respectarea 

prevederilor legale în materie, în protocolul care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. - Se împuterniceşte directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să 

semneze protocolul menționat la art.3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  189 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 1001 Arte, în vederea organizării  

Proiectului cultural-artistic „Calea Victoriei 91-93” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management  Economic nr.G/1984/28.06.2018; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației 1001 Arte, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 

nr. 22823/08.06.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic 

„Calea Victoriei 91-93”, ce se va desfășura în perioada iulie-decembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin . (3) și art. 115 alin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociatia 1001 Arte, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 143,200 lei, pentru implementa rea 

Proiectului cultural-artistic „Calea Victoriei 91-93”, ce se va desfășura în perioada iulie-decembrie 2018. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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         (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Cons iliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  190 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă 

în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul  

Cultural al Sectorului 1, și Uniunea Artistilor Plastici din România, în vederea organizării  

Proiectului cultural-artistic „Grafica Românească 2018  

sub Semnul Unirii” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management Economic nr.G/1984/28.06.2018; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, respectiv Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Uniunii Artiștilor Plastici din România, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 24089/19.06.2018 prin care  se formulează o solicitare de finanțare, în 

vederea organizării Proiectului cultural-artistic „Grafica Românească 2018 sub Semnul Unirii”, ce se va 

desfășura în perioada 7-18 octombrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin. (3) și art. 115 alin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 39,510 lei pentru 

implementarea Proiectului cultural-artistic „Grafica Românească 2018 sub Semnul Unirii”, ce se va 

desfășura în perioada 7-18 octombrie 2018. 
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 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

        (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Cons iliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  191 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sportivă Astra Kids București 2015, în  

vederea desfășurării Proiectului „Cupa Astra Kids”, ce se va desfășura  

în perioada 3-5 septembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management Economic nr.G/1984/28.06.2018; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Sportive Astra Kids București 2015, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 24077/19.06.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării 

Proiectului „Cupa Astra Kids”, ce se va desfașura în perioada 3-5 septembrie; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociatia Sportivă Astra Kids București 2015, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 95,028.64 

lei, pentru implementarea Proiectului „Cupa Astra Kids”, ce se va desfășura în perioada 3-5 septembrie. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  192 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsport, în vederea desfășurării  

Proiectului „Educație prin sport, ediția a VI-a”, în perioada septembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management Economic nr.G/1984/28.06.2018; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de solicitarea înaintată de Asociația Rromsport nr.1241/22.06.2018, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 24310/20.06.2018 prin care se so licită finanțare, în vederea 

organizării Proiectului „Educație prin sport, ediția a VI-a”, ce se va desfașura în perioada septembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația Rromsport, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 131,800 lei pentru implementarea 

Proiectului „Educație prin sport, ediția a VI-a”, ce se va desfășura în perioada septembrie 2018. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

         (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  193 

Data:  12.07.2018 



203 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfantul Vasile-Victoria,  

în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, 

în perioada 07.09.2018-14.09.2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management Economic nr.G/1985/28.06.2018; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale  Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul cultelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Arhiepiscopiei Bucureștilor – Protoieria Sector 1 Capitală – Biserica Sfântul 

Vasile - Victoria, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 24691/22.06.2018, prin care se 

solicită finanțare, în vederea finanțării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, ce se 

va desfășura în perioada 07.09.2018-14.09.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) alin.(3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 57.519,50 lei, pentru 

implementarea evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, ce se va desfășura în 

perioada 07.09.2018-14.09.2018. 
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 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

        (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Cons iliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  194 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociatia Culturală Metropolis, în vederea acordării,  

de către Centrul Cultural al Sectorului 1, a unei finanțări în valoare  de 347.500 lei pentru  

organizarea festivalului „Balkanik Bucharest World Music Festival, Ediţia a IX-a”,  

organizat în perioada 7 - 9 septembrie 2018, 

în cadrul căruia cetățenii Sectorului 1 vor avea acces gratuit 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de 

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului d e specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management Economic nr. 2169/10.07.2018; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Culturale Metropolis, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 25281/27.06.2018, prin care se formulează o solicitare de finanțare, în vederea 

organizării Proiectului cultural ”Balkanik Bucharest World Music Festival, Ediția a IX-a”, organizat în 

perioada 7 - 9 septembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin.(3) și art. 115 alin. (1) lit.b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociaţia Culturală Metropolis, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 347.500 lei pentru 

organizarea festivalului „Balkanik Bucharest World Music Festival, Ediția a IX-a”, organizat în perioada 07-09 

septembrie 2018, în cadrul căruia cetățenii Sectorului 1 vor avea acces gratuit. 
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 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 instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Cons iliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  195 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural  

al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și  

derulării în comun a Proiectului  „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precu m şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, 

Direcția Management Economic și Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Avand în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.353/14.06.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea finanțării și derulării în comun a 

Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”;  

 Văzând Nota Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 1384 din data de 06.07.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80, art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și alin. (3) și art.115 lin.(1) 

lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea finanțării și derulării în 

comun a Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”.  

 

 Art. 2. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 170.425 lei Fundației Academiei de Studii 

Economice din București, în vederea desfășurării Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ 
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ACADEMICĂ”, în perioada iulie - decembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Drepturile și obligațiile părților - Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice din București - cât și toate celelalte prevederi, 

sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în materie, în protocolul care va fi aprobat odată cu 

adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. - Se împuterniceşte directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să 

semneze protocolul menționat la art.3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii 

Economice din București vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

     (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în  ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  196 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural  

al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a  

Proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“  

 

 Având în vedere 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, 

Direcția Management Economic și Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.373/14.06.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Clubul 

Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol 

de performanță – punte către viitor!“  

 Văzând Nota Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 1384 din data de 06.07.2018. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80,  art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și alin. (3) și art.115 lin.(1) 

lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului “Cupa 

Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“ 
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 Art. 2 - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 573.840 lei Clubului Sportul Studentesc, în 

vederea desfășurării Proiectului „“Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“, în 

perioada aprilie - noiembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Drepturile și obligațiile părților - Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc - cât și toate celelalte prevederi sunt stabilite, cu respectarea 

prevederilor legale în materie, în protocolul care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. - Se împuterniceşte directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să 

semneze protocolul menționat la art. 3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Cons iliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  197 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă  

a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea  

”Înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipalitatea Stari  

Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina”  

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

Ținând seama de Raportul  Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Leg ii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii privind tratatele nr. 590/2003; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Tratate Internaționale 

nr. H 2-2/376/26.02.2018 și nr. H 2-2/865/25.04.2018, precum și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice nr.16802/16.02.2018 și nr. 35593/10.04.2018, 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București 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 Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina”, 

conform Anexei nr. 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, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  198 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii  

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

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

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane;  

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1,  

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017  privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2029/24.05.2017 privind restabi lirea numărului 

maxim de posturi pentru Administrația Domeniului Public Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii 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 Statului de funcţii al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a acestei 

hotărâri. 

 

 Art. 4. – (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Cons iliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  199 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-econmice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Amenajare loc de joacă – Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administrația Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția Juridică, Serviciul Legislație, Spații cu altă 

Destinație decât cea de Locuință, Direcția Investiții și Direcția Management Economic, precum și Raportul 

de specialitate întocmit de Arhitectul Șef; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.158/29.09.2016 privind  sistematizarea 

actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, precum şi 

înfiinţarea şi amenajarea altora noi; 

 În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a) și e), art. 81 alin. (2)  lit. m) şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea a 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă studiul documentația tehnico-economică privind investiția „”Amenajare loc de 

joacă – Bd. Oaspeților x Str. Jandarmeriei”. 

 

 Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Amenajare loc de joacă – Bd. Oaspeților - 

Str. Jandarmeriei” prevăzuți în Anexa  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal 

constituite. 
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 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  200 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi  

pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al  

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit 

de Administrația Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția Juridică și Serviciul Legislație, Spații cu 

altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale 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;  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seamă de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 214/18.11.2016 privind 

stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al 

Administrației Domeniului Public Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 și art. 115, alin. (1) l it. b) din Legea administrației 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

 Art. I. - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc 

parcul auto al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. II. - Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării 

în vigoare a acesteia. 
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 Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri.  

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  201 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București,  

B-dul Petrila nr. 8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în  

administrarea Administratiei Piețelor Sector 1  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Administrația Pietelor Sector 1, avizat de Direcția Juridică 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; 

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

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

 Ținând seama de prevederile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  189/2009 privind 

transmiterea imobilului în suprafaţă de 40,32 mp situat în Bucureşti, Bdul Petrila nr.  8 – Piaţa 3 Februarie, 

din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1 în administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară 

Sector 1 pentru a fi folosit ca punct de lucru al structurilor de ordine publică; 

 Luând în considerare răspunsul Politiei Locale Sector 1 nr. 4218/524/25.06.2018 la adresa 

Administrației Piețelor Sector 1 nr. 524/25.06.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂREȘTE: 

 

 Art.  1. - Se aprobă transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București, B-dul 

Petrila nr. 8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea 

Administrației Piețelor Sector 1.  

 

 Art. 2. – Începând cu data prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.189/29.04.2009.  
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 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Pieţelor Sector 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  202 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 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 și Raportul Comun de 

Specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția 

Management Economic 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 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. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), 

cu modificările şi completări ulterioare; 

 Ţinând seama de pevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

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

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 90/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

 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, cu modificările ulterioare;  

 Luând în considerare 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 Socia lă 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, cu modificările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 

73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 132/04.05.2018; 
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 Ţinând seama de Hotărârea nr.3/27.06.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 privind eliberarea avizului asupra Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1;  

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 

1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4 - Pe data prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului București nr. 73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Genera le de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 

132/04.05.2018.  

 Art. 5. - (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, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  203 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului 

„Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a 

C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcția Juridică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de Specialitate întocmit de Direcția 

Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - 

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 304/17.05.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu 

Fundaţia Umanitară Health Aid Romania, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a 

copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundaţia Health AID Romania”;  

 Luând în considerare solicitarea Fundaţiei Health AID România privind continuarea parteneriatulu i 

nr. 26/15.02.2018, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr. 8287/16.02.2018, precum şi Raportul de activitate pentru anul 2017; 

 Având în vedere Certificatul de acreditare seria AF nr.000424 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în data de 14.04.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. - Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în 

vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de 

plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”. 

 Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor încheia convenţia 

de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1, convenţia de colaborare menţionată la art.2. 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  204 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului  

București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 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 

către Direcția 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 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 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, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2018; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 

423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. – Art. 1 paragraful 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 

423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 ”Membri: 

 1. director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 2. director general adjunct protecţia copilului 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; 
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 4. director general adjunct persoană și familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 5. director general adjunct protecție socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 6. director administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 7. șef serviciu Achiziţii Publice, Avizare Contracte; 

 8. șef serviciu Registratură, Relaţii cu Publicul; 

 9. șef serviciu Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP;  

 10. șef serviciu Secretariat Comisii; 

 11. șef serviciu Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune 

Socială; 

 12. șef serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane; 

 13. șef serviciu Familial, Adopţii şi Postadopţii;  

 14. Compartiment Audit Public Intern; 

 15. șef serviciu Contabilitate, Buget; 

 16. șef serviciu Financiar, Salarizare; 

 17. șef serviciu Rezidenţial; 

 18. șef serviciu Asistenţi Maternali Profesionişti; 

 19. șef serviciu Violenţă asupra Copilului; 

 20. șef serviciu Prevenirea Separării Copilului de Familie; 

 21. șef serviciu Prevenire; 

 22. șef serviciu Rezidenţial Adulţi; 

 23. șef serviciu Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare;  

 24. șef serviciu Prestaţii Persoane cu Handicap; 

 25. șef serviciu Familial Persoane cu Handicap Grav; 

 26. șef serviciu Alocaţii; 

 27. Şef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Pinocchio; 

 28. Şef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi; 

 29. Şef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti; 

 30. șef serviciu Prevenire, Protecţie şi PSI;  

 31. conducător Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 32. conducător Poliția Locală Sector 1 

 33. conducător Complexul Multifuncțional Caraiman.” 

 

 Art. II. - Art. 3 alin. (2) lit. b), d) și g) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se modifică, după cum urmează:  
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 ”b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar;  

 (...) 

 d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi 

a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale, precum şi rectificarea 

bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

(...) 

 g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare 

alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.” 

 

 Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi membrii 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, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  205 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/04.06.2018  

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de  

concurs, respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției  

publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum şi  Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

avizat de către Direcția 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 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. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.417/2018 privind modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/04.06.2018 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv comisia pentru 

soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct 

protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/04.06.2018 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv 
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comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director 

general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administra ției publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  206 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea relocării Complexului Social de Servicii Sf. Iosif (serviciu social și  

bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1,  

str. Buziaș nr. 23 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București precum și Raportul 

de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de 

către Direcția 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 și raportul Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările ulterioare;  

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 88/29.03.2018 privind stabilirea situației 

juridice a imobilului, teren+construcție, aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și în administrarea Poliției Locale Sector 1; 

 Având în vedere Dispoziția nr. 15181/09.12.2011 emisă de Primarul General al municipiului 

București; 

 Având în vedere Dispoziția nr. 15182/09.12.2011 emisă de Primarul General al municipiului 

București; 

 Ținând seama de Sentința civilă nr. 388/01.04.2016 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a 

Civilă în Dosar nr. 1875/3/2012, Decizia civilă nr. 1042A/16.11.2017 pronunțată de Curtea de Apel 

București, Secția a IV-a Civilă în Dosar nr. 1875/3/2012 și Decizia civilă nr. 2624/21.06.2018 pronuntață de 

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă în Dosar nr. 1875/3/2012; 

 Ținând seama de Sentința civilă nr. 1263/03.10.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-

a Civilă în Dosar nr. 77332/3/2011 și Decizia civilă nr. 719/12.06.2015 pronunțată de Curtea de Apel 

București, Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și Familie în Dosar nr. 77332/3/2011; 

 Luând în considerare contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1037/20.08.2009; 
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 Ținând seama de Încheierea nr. 323918 pronunțată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

București Sector 1 în Dosarul nr. 323918/14.09.2009;  

 Având în vedere Somația înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 sub nr. 34219/03.07.2018 transmisă de doamna Dumitrescu Tanți Virginica și domnul Ciorobea 

Adrian, prin avocat Sorescu Sergiu Dumitru privind evacuarea imobilului din București, sector 1, șos. 

Kiseleff nr. 9, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), 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 ia act de Somația înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și protecția 

Copilului Sector 1 sub nr. 34219/03.07.2018 transmisă de doamna Dumitrescu Tanți Virginica și domnul 

Ciorobea Adrian privind evacuarea imobilului din București, sector 1, șos. Kiseleff nr. 9, în termen de 30 de 

zile de la primirea acesteia.  

 Art. 2. - Aprobă relocarea Complexului Social de Servicii Sf. Iosif (serviciu social și bunuri mobile) și 

stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr. 23, cu excepția bucătăriei și 

spălătoriei care deservesc acest complex, care vor funcționa în continuare în spațiile din București, sector 

1, șos. Kiseleff nr. 9, nerestituite în natură și aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1.  

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  207 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) şi art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naționale nr. 5472/07.11.2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2018-2019 ; 

 Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6993/16.02.2018, prin care S.C. 

ARISTOKIDS S.R.L. a solicitat includerea în rețeaua școlară din Sectorul 1 a Grădiniței ”ARISTOKIDS” 

începând cu anul şcolar 2018-2019. 

 Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M/1057/6993/23.02.2018 înaintată Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti  

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 4780/18.04.2018;  

 În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018 -2019, 

se completează după cum urmează: 

 

După poziția 45, se introduce o nouă poziție 46, cu următorul cuprins: 

 

NR. 

CRT. 

 

UNITATE DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NIVELUL  

ȘCOLARIZAT 

ADRESA NUMĂR 

TELEFON 

46 Grădinița ”ARISTOKIDS”  PRE str. Paris nr. 51 0722648885 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018 rămân 

nemodificate. 

 

 Art. III. – (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  208 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului în suprafață de 759 mp,  

înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive  

(sală de sport, bazin de înot) 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcția Cadastru, Fond Funciar, 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; 

 Ținând seama de Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.5195/29.06.2018 privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.1827/2016 pentru aprobarea Listei – sinteză a 

obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Săli de Sport”; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2006 privind 

transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București îin administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin 

de înot); 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 460/19.12.2006 privind acceptarea 

transmiterii unui teren în suprafață de 759 mp din administrarea Consiliului General al Municpiului 

București în administrarea Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea realizării unor obiective sportive ( 

bazin de înot și sală de sport); 

 Văzând Actul de dezmembrare nr. 1633, autentificat în data de 29.10.2008 de notarul public, 

Tamara Elena Lazăr; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f) şi j), coroborate cu art.115 alin.(1) 

lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art. 1. – Se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, a terenului în suprafață de 759 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 237238, 

în vederea realizării unor obiective sportive ( sală de sport, bazin de înot). 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcţia Juridică și Direcția Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  209 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit  

la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri  

comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu,  

Județul Vrancea 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun întocmit de 

Direcția Investiții, Direcţia Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 20 18, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Văzând adresa domnului Bărbieru Bănel - Primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea nr. 

5158/04.07.2018 prin care solicită un ajutor financiar în valoare de 150.000,00 lei în vederea reparării a 

două drumuri comunale și a digului de protecție afectate de fenomenele meteo extreme (ploi torențiale, 

furtuni și inundații) care au avut loc în perioada 29.06-01.07.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2)  lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. –  (1) Se aprobă utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit 

la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale (unul de 300 ml, 

celălalt de 400 ml), precum și repararea digului de protecție pe o suprafață de 800 ml, din satul Bordeasca 

Veche, comuna Tătăranu, județul Vrancea. 
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 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti . 

  

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  210 

Data:  12.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate  

pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut  

media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, 

sesiunea iunie-iulie 2018 

  

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, avizat de către 

Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

Specialitate întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Ținând seama de raportul Comisiei de stud ii, 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; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. o
1
) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) 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  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 2.500 lei şi a unei plachete gravate fiecărui 

elev al clasei a XII-a, din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ -

teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care a obținut media 10 la Examenul Național de 

Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 1.500 lei şi a unei plachete gravate fiecărui elev al 

clasei a VIII-a din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ -teritorială a 
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Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care a obținut media 10 la Evaluarea Naţională, sesiunea iunie -iulie 

2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Premierea elevilor prevăzută la art. 1 se va desfăşura conform prevederilor Anexei nr. 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. -Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la Examenul 

Național de Bacalaureat și la Evaluarea Națională este de 28.500 lei ( (3 x 2.500 lei) + (14 x 1.500 lei), iar 

valoarea totală estimată a plachetelor gravate este de 1.870 lei (17 plachete gravate x 110 lei fiecare), 

urmând ca finanțarea acestora să fie suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei 

Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1,  pentru anul 2018. 

 Art. 4. -(1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  211 

Data:  12.07.2018 
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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 Mulțifuncţional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către 

Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, respectiv Raportul de specialitate comun 

întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și 

Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr. 90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 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. (2), art. 81, alin. (2) lit. e), 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 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 Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

139/04.05.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman. 

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncţional Caraiman 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, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice lo cale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  212 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018  

privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și  

funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie"  

din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către 

Complexul Multifuncţional Caraiman, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția 

Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă 

Destinație decât cea de Locuință; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional 

Caraiman Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 

iunie 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea 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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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/04.05.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Complexului Multifuncțional Caraiman; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotătârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 rămân 

neschimbate. 

 

 Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 și Direcţia 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  213 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile 

de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”,  

din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,  

începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare 

 

 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, respectiv Raportul de 

specialitate comun întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, 

Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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;  

 Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 Luând în considerare prevederile  Hotărârii Consiliului Loca l al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei 



245 

 

ocupaționale ”Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector  1, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare procesul verbal încheiat în data de 22 iunie 2018 între directorul general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi salariaţii d in cadrul familiei 

ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţie”, 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 administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - (1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

       (2) Salariile de bază stabilite potrivit Anexei nr.1 la prezenta hotărâre se acordă începând 

cu data de 1 iulie 2018. 

 Art. II. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  214 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a duratei de valabilitate  

a contractului de închiriere a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1,  

Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa  

nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă  

spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp, prin  

încheierea unui act adițional în acest sens, cu modificarea cuantumului chiriei lunare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul 

de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și 

Raportul de specialitate al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 1777 și urm. din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pen tru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere contractul de închiriere, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 38856/31.07.2017, încheiat între domnul Lungu Corneliu, în calitate de 

proprietar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de chiriaș; 

 Ținând seama de: 

 - Dispoziția nr. 14198/02.08.2011 emisă de Primarul General al municipiului București; 

 - Decizia nr. 1887/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în Dosarul nr. 20889/1/2003; 

 - Încheierea nr. 8105 pronunțată în Dosarul nr. 8105/22.02.2012 emisă de Biroul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Sector 1; 

 - Oferta depusă de domnul Lungu Corneliu, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 30678/18.06.2018; 

 - Raportul de evaluare înregistrat sub nr. VP 1806-18/05.07.2018; 

 - Solicitarea nr.20895/31.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 de îndreptare a erorii materiale;  
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 85 alin. (2)  lit. n) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 12 luni, a duratei de valabilitate a 

contractului de închiriere a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților 

nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 

din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din 

suprafața construită la sol de 250,34 mp, prin încheierea unui act adițional în acest sens, cu modifica rea 

cuantumului chiriei lunare 

 (2) Prețul de închiriere este de 6.990 lei/lunar și se va achita din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. 

 Art. 2. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 și, în lipsă, înlocuitorul acestuia, în vederea semnării contractului de închiriere care se 

va încheia pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 și domnul Lungu Corneliu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  215 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Văzând adresa nr. 761451/3073/12.07.2018 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite și 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019 -2021; 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în 

valoare de 1.357.106,63 mii lei cu 856,45 mii lei, devenind astfel 1.357.963,08 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 

IUNIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

IULIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI  1.357.106,63 1.357.963,08 +856,45 
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GENERAL CENTRALIZAT AL  

SECTORULUI 1 

Secțiunea de funcționare  1.071.746,79 1.072.802,24 +1.055,45 

Secțiunea de dezvoltare  285.359,84 285.160,84 -199,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL  

AL SECTORULUI 1 
1.118.023,07 1.118.023,65 +0,58 

Secțiunea de funcționare  1.047.072,73 1.047.073,31 +0,58 

Secțiunea de dezvoltare  70.950,34 70.950,34 0,00 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII  

25.163,06 26.018,93 +855,87 

Secțiunea de funcționare  24.674,06 25.728,93 +1.054,87 

Secțiunea de dezvoltare  489,00 290,00 -199,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare  0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare  0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare  18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.118.023,65 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1; 1.1.2); 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pe anul 2018 sunt în sumă de 26.018,93 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1 .3.1; 1.3.2); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei 

nerectificându-se. 

 

 Art. 2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 

în sumă de 1.455.446,67 mii lei cu 856,45 mii lei, devenind astfel 1.456.303,12 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  

IUNIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

IULIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 
1.455.446,67 1.456.303,12 +856,45 

Secțiunea de funcționare  1.078.812,17 1.078.812,17 +1.055,45 

Secțiunea de dezvoltare  376.634,50 376.634,50 -199,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

LOCAL AL SECTORULUI 1 
1.209.297,73 1.209.298,31 +0,58 

Secțiunea de funcționare  1.047.072,73 1.047.073,31 +0,58 

Secțiunea de dezvoltare  162.225,00 162.225,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII  

32.228,44 33.084,31 +855,87 

Secțiunea de funcționare  31.739,44 32.794,31 +1.054,87 

Secțiunea de dezvoltare  489,00 290,00 -199,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare  0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare  195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare  0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare  18.626,50 18.626,50 0,00 

 

1.           Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

“Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

(…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

 

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 

7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de 
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aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, 

bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de 

risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de 

modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificarile și completările ulterioare, 

astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 

1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în 

valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. - Se aprobă majorarea cu 0,58 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare 

de 1.209.297,73 mii lei, devenind  1.209.298,31 mii lei, conform Anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.209.298,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, 

din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.047.073,31 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.225,00 mii lei. 

 

 (2) 77.446,80 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 72.299,80 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.147,00 mii lei, rectificându -se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

   

 (3) 46.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.606,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificându -se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

 (5) 1.094,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

 (6) 50.202,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.026,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.176,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 

 (7) 275.943,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 257.656,14 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.287,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

 (8) 59.385,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.572,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 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) 161.566,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.340,61 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 52.226,00 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);  

 

 (10) 221.252,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolu l 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.468,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 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) 76.147,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 14.437,00 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);  

 

 (12) 170.779,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.750,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.029,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4); 

 

 (13) 50.903,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.766,76 mii lei;  
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.137,00 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. - Se aprobă majorarea cu 855,87 mii lei a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2018 în valoare de 32.228,44 mii lei, devenind 

33.084,31 mii lei, conform Anexei nr. 1.4. 

 

 (1) 33.084,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - Secţiunea de funcţionare în valoare de 32.794,31 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare în valoare de 290,00 mii lei, rectificându-se conform Anexei nr. 

1.4.1; 

 

 (2) 16.174,31 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.964,31 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1;   

 

 (3) 16.910,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.830,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 80,00 mii lei, rectificându -se conform anexei nr. 

1.4.1.2.   

 

 Art.2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii lei, 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare în valoare de 0,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare în valoare de 195.294,00 mii lei, rectificându -se conform anexei nr. 

1.5; 

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 

nr. 1.5.1. 

 

 Art. 2.4. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 18.626,50 mii lei, 

repartizat pe secţiuni astfel: 

  

 (1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare în valoare de 0,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare în valoare de 18.626,50 mii lei, nerectificându-se; 
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 (2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 376.435,50 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT  

IUNIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

IULIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1  162.225,00 162.225,00 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE  

ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

489,00 290,00 -199,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 195.294,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 18.626,50 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, Poliţia Locală a Sectorului 1 , Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, 

Administrația Pieţelor Sector 1, Centrul Cultural, 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 hotărâri 

entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  216 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat 

 al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului 

general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (2) litera a), art. 63 alin. (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă  Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data 

de 30.06.2018, conform anexelor:  

 

 Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2); 

 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr. 2; nr. 2.1; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.3); nr. 2.1.3; nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1;  2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 
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2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); nr. 2.1.7; (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3; 2.1.7.4); nr. 2.1.8 (2.1.8.1; 

2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6); nr. 2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr. 2.1.10 

(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7); nr. 2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 

2.1.11.4); nr. 2.1.12 (2.1.12.1); nr. 2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4). 

 

 Art. 2. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexelor: 

 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2; 3.3);  

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1);  

 

 Art. 3. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1;  5.1.1.1). 

 

 Art. 4. – Se aprobă Contul de execuţie al  bugetului creditelor interne al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 30.06.2018, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1).  

 

 Art. 5. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală a 

Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

        (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  217 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din  

terenul având IE nr.222564, conform Cărții funciare nr. 222564 şi asigurarea  

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport  

școlară” situată în Str. Barbu Lăutaru nr. 4 Sector 1, București 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun al 

Arhiectului Șef al Sectorului 1, al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, al 

Direcției Management Economic și al Direcției Juridice; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei 

de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ca urmare a prevederilor art. 81 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“ C.N.I.” S.A, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul nr. 5195/29.06.2018 a Vicepr im-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1827/2016 pentru aprobarea Listei - sintenză a 

obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului “ Săli de sport”; 

  Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea 

încheierii protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1. 

 Luând în considerare Protocolul nr. 1043/2001, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București și Școala Gimnazială nr. 170 - Geo Bogza, prin care terenurile și clădirile în care își 

desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 
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 Văzând solicitarea nr. 15672/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul “Săli sport ” pentru obiectivul de investiții - Sală de sport la Școala 

Gimnazială nr. 170 -  Geo Bogza; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. j), lit. k) 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 1.250 mp, 

din totalul de 7.962 mp, având IE nr. 222564, conform Cărții funciare nr. 222564, liberă de orice sarcini, 

aferentă Școlii Gimnaziale nr. 170 - Geo Bogza, aflată în administrarea Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea şi pe perioada realizării  de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” situată în Str. Barbu 

Lăutaru nr. 4 Sector 1, București. 

 Art. 2. - Terenul ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat pe planul topografic 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanist ice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 Art. 4. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 – Administrația 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 al Municipiului București a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).  

 Art. 5. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să asigure în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 Art. 6. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă ca, după predarea -preluarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de 

minimum 15 ani. 

 Art. 7. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, să semneze protocolul 

prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Administrația Unităților de 

Invățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala Gimnazială nr. 170 - „Geo 

Bogza” Direcţia Juridică, Direcția Management Economic, Direcț ia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și 
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Evidență Electorală, structura subordonată Arhitectului Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

               (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  218 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 

parte din terenul având IE nr.221630, conform  Cărții funciare nr. 221630 şi  

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot –  

„Sală educație fizică școlară” situată în Str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, 

 București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun al 

Arhiectului Șef al Sectorului 1, al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, al 

Direcției Management Economic și al Direcției Juridice; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei 

de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ca urmare a prevederilor art. 81 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul nr. 5195/29.06.2018 a Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul vicepr im-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1827/2016 pentru aprobarea Listei - sintenză a 

obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului “ Săli de sport”; 

 Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureș ti nr. 151/2001 privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea 

încheierii protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1. 
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 Luând în considerare Protocolul nr. 26/2002, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București și Școala Gimnazială nr. 171 - Petre Ispirescu, prin care terenurile și clădirile în care 

își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Văzând solicitarea nr. 15673/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul “Săli sport ” pentru obiectivul de investiții “ Sală de sport  la 

”Școala Gimnazială nr. 171 - „Petre Ispirescu”; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. j), lit. k) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 500 mp, din 

totalul de 4.369 mp, având IE nr. 221630, conform  Cărții funciare nr. 221630, liberă de orice sarcini, 

aferentă ”Școlii Gimnaziale nr. 171 - Petre Ispirescu, aflată în administrarea Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 în vederea şi pe perioada realizării de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală educație fizică școlară” situată în Str. 

Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București. 

 

 Art. 2. - Terenul ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat pe planul topografic 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 

 Art. 4. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 - Administrația 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a cheltuielilor pentru 

racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

 

 Art. 5. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să asigure în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 

 Art. 6. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă ca, după predare -preluarea 
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amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de 

minimum 15 ani. 

 

 Art. 7. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze protocolul 

prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 

 Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Administrația Unităților de 

Invățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala Gimnazială nr. 171 - Petre 

Ispirescu, Direcţia Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu 

și Evidență Electorală, structura subordonată Arhitectului Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

              (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  219 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din  

terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 şi asigurarea  

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot  

Didactic la ”Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (Fostă nr. 175), 

str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun al 

Arhiectului Șef al Sectorului 1, al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, al 

Direcției Management Economic și al Direcției Juridice; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei 

de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ca urmare a prevederilor art. 81 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei  Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul nr. 5159/27.06.2018 al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice privind modificarea, completarea și înlocuirea  Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2781/2016 pentru aprobarea Listei - sintenză a 

obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului “Bazine de înot”; 

  Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001  privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea 

încheierii protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1; 
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 Luând în considerare Protocolul nr. 29/2002, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București și Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (Fostă nr. 175), prin care terenurile și 

clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 Văzând solicitarea nr. 15666/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul “Construire bazine de înot” pentru obiectivul de investiții “Bazin de 

înot la ” Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (Fostă nr. 175); 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. j), lit. k) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 1,450 mp, 

din totalul de 11.913 mp având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999, liberă de orice sarcini, 

aferentă Școala Gimnazială Sfântul Nicolae (Fostă nr. 175), aflată în administrarea Administrația Unităților 

de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 în vederea şi pe perioada realizării de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la Școala Gimnazială 

Sfântul Nicolae (Fostă nr. 175) din strada Lainici nr. 4-8 Sector 1, București”. 

  

 Art. 2. - Terenul ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat pe planul topografic 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

  

 Art. 4. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).  

 

 Art. 5. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 se obligă să asigure în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 

 Art. 6. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă ca, după predare-preluarea 
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amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de 

minimum 15 ani. 

 

 Art. 7. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, să semneze protocolul 

prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 

 Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Administrația Unităților de 

Invățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” 

(Fostă nr. 175), Direcţia Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu și Evidență Electorală, structura subordonată Arhitectului Șef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

      (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei,  structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  220 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte 

din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 şi asigurarea  

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot  

Didactic la ”Școala Gimnazială nr. 178, Str Dridu nr. 2 Sector 1, București”  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun al 

Arhiectului Șef al Sectorului 1, al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, al 

Direcției Management Economic și al Direcției Juridice; 

 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei 

de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică le gislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Ca urmare a prevederilor art. 81 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 Având în vedere Ordinul nr. 5159/27.06.2018 al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2781/2016 pentru aprobarea Listei- sintenză a 

obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului “Bazine de înot”; 

  

 Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6; 
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 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea 

încheierii protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1. 

  

 Luând în considerare Protocolul nr. 5/2002, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București și Școala Gimnazială nr. 178, prin care terenurile și clădirile  în care își desfășoară 

activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

 Văzând solicitarea nr. 15662/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul “Construire bazine de înot” pentru obiectivul de investiții “Bazin de 

înot la ”Școala Gimnazială nr. 178 ”; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. j), lit. k) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a suprafeței de 1.450 mp, din totalul de 

11.063 mp din măsurători și din acte 10.590 mp, având  IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925, 

liberă de orice sarcini, aferentă Școlii Gimnaziale nr. 178, aflată în administrarea Administrației Unităților 

de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea şi pe perioada realizării  de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la Școala Gimnazială nr. 

178 din Strada Dridu nr. 2 Sector 1, București”. 

 

 Art. 2. - Terenul ce face obiectul predării, descris în art. 1, este iden tificat pe planul topografic 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 

 Art. 4. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 
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 Art. 5. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 

 Art. 6. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă ca, după predar e-preluarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de 

minimum 15 ani. 

 

 Art. 7. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze protocolul 

prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 

 Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Administrația Unităților de 

Invățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala Gimnazială nr. 178, Direcţia 

Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală, structura subordonată Arhitectului Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  221 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru  

o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării contravalorii  

chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, 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, respectiv 

Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu  și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797 /2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru 

aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc 

de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de 

intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea înregistrată sub nr. 32943/27.06.2018, formulată de către doamna Armean Nadia 

Mioara, relativ la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), ale art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea în continuare, de către Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 

2018, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 2 - (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să 

efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Pr imarul Sectorului 1, din bugetul 

de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 3 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 şi doamna Armean Nadia Mioara şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  222 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București cu privire la  

dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun întocmit de 

Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Administrația Piețelor Sector 1; 

 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeni lor și 

patrimoniu, respctiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind 

trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 

– 6; 

 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.193/2003 privind înființarea unei piețe 

agroalimentare în zona Aviatiei, sector 1; 

 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 304/27.09.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 369/20.11.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 75/21.03.2018 privind 

prorogarea termenului stabilit conform Hotărâr ii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu 

modificări şi completări privind predarea de către Administraţia Pietelor Sector 1, respectiv preluarea de 

către Administraţia Unităţilor de Învățământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a 

terenurilor şi a clădirilor situate în str. Măguricea nr. 20 A (fostă Borşa nr 27), sector 1 până la finalizarea 

procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora; 

 

 Având în vedere Avizul Conform al Ministerului Educației și Cercetării nr.  11378/2002 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 în teren pentru construirea unei piețe agroalimentare, 
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numai pe perioada în care acest teren nu este necesar desfășurării procesului de învătământ și cu condiția 

să rămână în patrimoniul învățământului; 

 

 Ținând cont de Protocolul nr. 6/2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București și Școala nr. 12 ”Herăstrău”, prin care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea 

unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f) şi j),  alin. (3) coroborate cu art.115 

alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se solicită Consiliului General al Muncipiului București acordul cu privire la dezmembrarea 

imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 

230411. 

 

 Art. 2. - Dezmembrarea imobilului se va realiza conform Anexei nr. 1 și Anexei nr.  2, părți integrante 

ale prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală 

și Administrația Piețelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

     (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  223 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de  

carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun nr. 

D270/17.07.2018 întocmit de Serviciul Administrativ-Direcția Utilități Publice și Direcția Management 

Economic; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit art. 2 punctul 5, art.14 alin.(3), (4), (5), art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 55/2010 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr.33/2011 ;  

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Transporturilor nr.14/1982 pentru aprobarea normativului 

privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 80, art.81 alin. (2) lit. j), coroborate cu art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă nivelul maxim al consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care 

deservesc Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Consumul de carburant care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat 

în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pe instituție nu se consideră depășire la consumul de 

carburant normat pe autoturism. 
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 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilitați Publice și 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 prezentei hotărâri 

entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  224 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea premierii elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de  

Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ preuniversitar aflată pe raza  

administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care a obţinut medalia  

de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj -Napoca,  

în perioada 3-14 iulie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Grupului de consilieri USR din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

1, București, precum și Raportul de specialitate al Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția 

Management Economic, Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

  

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-

media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

 În conformitate cu dispoziţiile art. 62 lit. (o 1̂) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) precum şi art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 5.000 lei şi a unei plachete gravate, din partea 

Consiliului Local al Sectorului 1 elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Informatică 

”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, care a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), 

desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018. 

 

 Art. 2. - Directorul Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ 

preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, va fi contactat 

de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanita re Publice Sector 1 pentru 

a stabili data desfășurării evenimentului de premiere, eveniment ce se va desfăşura în sala de Consiliu a 

Primăriei Sectorului 1, București, din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea  administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  225 

Data:  31.07.2018 
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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 cu modificările şi completările ulterioare 

    

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi a consilierilor locali precum şi de 

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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; 

 Luând în considerare solicitarea domnului Tudose Cristian Adrian de retragere din Comisia de 

administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului înconjurător – domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului, 

 Având în vedere solicitarea domnului Zamfir Victor de retragere din Comisia de comerţ, prestări 

servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei  private – domeniul comerţ şi privatizare; 

 Ţinând seama de solicitarea doamnei Suditu Raluca-Gabriela de face parte din Comisia de comerţ, 

prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei private – domeniul comerţ, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII  11   

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 



278 

 

 Art. I. - 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, se modifică după cum urmează: 

 

 1. La punctul 1 în componenţa Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător – domeniul 

urbanism şi amenajarea teritoriului, se înlocuieşte domnul Cristian Adrian Tudose cu domnul 

Victor Zamfir. 

 2. La punctul 3 în componenţa Comisiei de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea 

iniţiativei private – domeniul comerţ se înlocuieşte domnul Victor Zamfir cu doamna Suditu 

Raluca- Gabriela. 

 

 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, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  226 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției 

“Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun al 

Direcţiei Investiţii, Direcția Management Economic, Directia Utilități Publice, Direcția Juridică; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 , cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările  și modificările 

ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 de aprobare a Strategiei naționale de 

gestionare a deșeurilor; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 pr ivind 

Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu ş i lung a serviciului public de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliulu i Local al Sectorului 1 nr. 82/2017 privind aprobarea 

Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a 

Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București ; 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin (2) lit  i) și  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţia 

publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru realizarea investiției “Sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” .  

 Art. 2. - Indicatorii aferenți documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” sunt cuprinşi în Anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 
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 Art. 3. - Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinație. 

  Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic Directia Utilități 

Publice și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinară Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  227 

Data:  31.07.2018 



281 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CRISTEȘTI NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1497/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 246/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 22979/2958/26.02.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I.Mareș;  

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. 

Glinischi. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. CRISTEȘTI NR. 13 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 246/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliulu i Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  228 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 32 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1471/21.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 237/14.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 1833/09.02.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Alexandra 

P. Ghe. Bogdan. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentulu i local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 32 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 237/14.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  229 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL LĂPUȘ NR. 75-77 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1495/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 243/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 4442/16.04.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Bogdan 

Constantin N.A. Neagu. 

 

 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. 



286 

 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL LĂPUȘ NR. 75-77 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.243/22.05.2018, 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 prevede rile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  230 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. IANI BUZOIANI NR. 2 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1469/21.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilo r și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 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 Municipiulu i Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 235/04.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 21373/08.12.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - Documentația Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică  însușite de 

arh. Paul Eugen Stănescu. 

 

 Ținând 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; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G .M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. IANI BUZOIANI NR.2 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 235/04.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  231 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. IEZERU NR. 30B-30C- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1470/21.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 236/04.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 14085/25.09.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Cosana 

Ghe. A. Tudor. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. IEZERU NR. 30B-30C - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 236/04.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  232 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. JANDARMERIEI NR. 3G (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 1) –  

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1516/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 249/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2244/14.02.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6086/337 din 18.04.2018; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra 

P. Gh. Bogdan. 

 

 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; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. JANDARMERIEI NR. 3G (FOSTĂ 

STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 1) - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului 

Şef nr. 249/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa 

nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliulu i Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  233 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 2) –  

SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1517/23.05.2018al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 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. 248/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2243/14.02.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6087/336 din 18.04.2018; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Alexandra 

P. Gh. Bogdan. 

 

 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; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ 

STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 2) - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului 

Şef nr.  248/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în 

Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliulu i Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  234 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. JIULUI NR. 5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1496/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 244/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2949/28.02.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I.Mareș;  

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și insușit de urb. Dan M. Tudor. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G .M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. JIULUI NR.5 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 244/22.05.2018, 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 prevede rile 

prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  235 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LIBELULEI NR. 18 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1515/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 245/22.05.2018  emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 6535/30.05.2016; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Ioan D. 

Tudor. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G .M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. LIBELULEI NR. 18 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 245/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

     (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în  ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  236 

Data:  31.07.2018 



299 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MUȘETEȘTI NR.24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1472/21.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 238/14.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9992/03.08.2016; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - adresă Administrația Națională Apele Române nr. 5942/11.09.2017; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit  de arh. Bogdan Alexandru Pintilie și 

ilustrare volumetrică însușită de arh. Liviu S. Dida. 

 

 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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 P.U.Z. “Închidere inel median de circulaţie la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul 

Morii şi Şoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 şi Avizul Arhitectului Şef nr.27/ 

12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11.2014 şi Avizul Arhitectului Şef nr.13/ 28.07.2014. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MUȘETEȘTI NR.24 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 238/14.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

     (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în  ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  237 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU RAREȘ NR. 15 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1494/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 242/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 6482/15.05.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Octavian 

N. Barba. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. PETRU RAREȘ NR. 15 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 242/22.05.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  238 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1880/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor ș i libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 252/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 4609/04.04.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 7853/400/28.03.2018, Aviz Ministerul 

Culturii și Identității Naționale nr. 737/ZP/17.05.2018. 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Adriana P. 

Udrea.  

 

 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; 
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 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G .M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 252/25.06.2018, 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 prevede rile 

prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  239 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 8A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1881/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 253/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3494/17.04.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu; 

 - Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 43/ZP/08.01.2018; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Andreea -Maria Marinescu și 

studiu de însorire însușit de arh. Radu Pană. 

 

 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; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 8A - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 253/25.06.2018, prezentat în 

Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

              (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  240 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. SIRET NR. 87 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1894/06.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 263/05.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 21384/06.12.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. diplomat Theodor Alin Al. 

Cergan și studiu de însorire însușit de arh. Bogdan Florea Miulescu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. SIRET NR. 87 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 263/05.07.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  241 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MODESTIEI NR. 77A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1883/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 255/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5358/15.05.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Aurelia -

Carmen Botez. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MODESTIEI NR. 77A - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 255/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  242 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LIMPEJOAREI Nr. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1884/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tur ismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 256/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2678/12.03.2018.; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I.Mareș;  

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare de arhitectură însușite de urb. 

Alexandra P.Ghe. Bogdan.. 

 

 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;  
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. LIMPEJOAREI Nr. 13 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 256/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  243 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ATHANASIE ENESCU NR. 37 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1885/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 257/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 6853/15.05.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca Mareș; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Dan 

Zamfirescu Boceanu. 

 

 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; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. ATHANASIE ENESCU NR. 37 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 257/25.06.2018, prezentat în 

Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate  la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  244 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LINIȘTEI NR. 67 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1887/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 - Ţinând 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 Sectorulu i 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 259/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12972/06.09.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș . 

 - Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Petre Dinu R. Cividino.  

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G .M.B. și nr. 224/15.12.2015 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului 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) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. LINIȘTEI NR. 67 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 259/25.06.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2. 

 Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  245 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CPT. AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 75-83 - SECTOR 1 AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1888/05.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând 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. 260/25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 23556 din 14.02.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Maria -

Luiza D. Budescu; 

 - Acord creditor ipotecar PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu nr. 703/23.05.2018; 

 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 165/2/22.03.2018; 

 - Adresă Administrația Națională Apele Române nr. 4996/02.05.2018; 

 - Aviz Agenția Națională pentru Resurse Minerale nr. 20-I/11.04.2018; 

 - Certificat Nr. Poștal nr. 1596089/1681/1587305/19564/07.03.2018; 

 - Ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ing. Valeriu Dănuț Barbu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  
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 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi comple tările 

ulterioare;  

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată 

şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015. 

 P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr. 

27/12.09.2013, modificat cu  H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014; 

 P.U.Z. „Șos. Nordului – B-dul Ficusului – B-dul Aerogării – Str. Horia Măcelariu – Str. Alexandru 

Șerbănescu – Școala Herăstrău, sector 1” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 262/29.05.2008 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. CPT. AV. ALEXANDRU 

ȘERBĂNESCU NR. 75-83 - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

260/25.06.2018, 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 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  246 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificare a  

Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî  

cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și  

executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București,  

aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică din care rezultă necesitatea eliminării sintagmei ”cu excepția clădirilor”; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioa re; 

 Ţinând seama de Hotărârea nr. 292/2016 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la înființarea unei societăți 

comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică 

și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor; 

 În temeiul art. 45 alin.(1), art. 81 alin. (2) lit. f), coroborate cu art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti, modificarea Hotărârii nr. 292/2016 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți 

comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică 

și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, 

prin înlăturarea sintagmei ”cu excepția clădirilor”, atât din titlu, cât și din art. 1 , care vor avea următorul 

cuprins: 

 

 ”HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la 

înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări 

pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea 

Consiliului local Sector 1”. 
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 ”Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 să hotărască cu privirea la înființarea unei 

societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele 

proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local 

Sector 1” 

 

 Art. II. (1) Primarul Sectorului 1 şi serviciile de specialitate cu atribuţii în domeniu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri direcțiilor și 

serviciilor menționate la alineatul (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  247 

Data:  31.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă 

a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația 

Română Anti –SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor  

vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, respectiv 

Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică;  

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi comp letările 

ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 383/2015  pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi a 

Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor -

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n), lit. q) și alin. (3), art.115, alin.(1) lit.b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
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Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti –SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a 

persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială  și Protecția Copilului 

Sector 1 și Asociația Română Anti –SIDA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  248 

Data:  31.07.2018 



324 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind  

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1  

și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a  

proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectoru lui 1, respective Raportul de 

specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-

media și culteale 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 completarile ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modif icările 

şi completările ulterioare;  

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/12.07.2018 privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Clubul Sportul Studențesc, 

în vederea desfășurării în comun a proiectului ”Cupa Sectorului 1 – Un secol de performanță- punte către 

viitor”; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, 

în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – 

punte către viitor!“ se modifică conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II. – Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/12.07.2018 privind 

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectoru lui 1 și Clubul Sportul 

Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de 

performanță – punte către viitor!“ se modifică, după cum urmează: 
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 Se modifică art.2.1. și va avea următorul cuprins: 

 

 ”Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea în valoare de 449.838  lei, acordată 

Clubului Sportul Studențesc de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, în 

vederea desfășurării unui proiect sportiv denumit „Cupa Sectorulu i 1 - Un secol de performanță - 

punte către viitor!”, în perioada 1 iunie-30 noiembrie 2018.” 

 

 Se modifică art. 3.1. și va avea următorul cuprins: 

 

 ”Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă să acorde finanțarea proiectului sportiv denumit 

„Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor!” prin susținerea cu suma de 

449.838 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării și desfășurării proiectului sportiv 

„Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor!”, în conformitate cu Propunerea 

tehnică și financiară înregistrată cu nr. 19527/15.05.2018, din anexa nr. 1.”  

 

 Art.III. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind 

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul 

Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de 

performanță – punte către viitor!“ rămân nemodificate. 

 

 Art. IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari. 

          (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  249 

Data:  31.07.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 212 din 20.07.2018 privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ -teritorială a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

328 

Hotărârea nr. 213 din 20.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitatie publică cu strigare a bunurilor 

imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

331 

Hotărârea nr. 214 din 20.07.2018 privind modif icarea poziţiei 70 din Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu 

modif icările şi completările ulterioare……………………………………………………………………………………………………………. 

 

334 

Hotărârea nr. 215 din 20.07.2018 privind utilizarea temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către 

agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorif ice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase 

sezoniere"…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

336 

Hotărârea nr. 216 din 20.07.2018 privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea 

exploatării/administrării unui obiectiv specif ic infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modif icatăşi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 137/2018…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

341 

Hotărârea nr. 217 din 20.07.2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru 

închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2… 

 

344 

Hotărârea nr. 218 din 20.07.2018 privind rectif icarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modif icată şi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 

89/2018……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

347 

Hotărârea nr. 219 din 20.07.2018 privind aprobarea acordării f inanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului București, pentru Parohia Icoanei în vederea realizării proiectului ,,Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis 

spre f inanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modif icările şi completările ulterioare, 

pentru domeniul CULTURĂ ȘI CULTE – 2018………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

349 

Hotărârea nr. 220 din 20.07.2018 privind aprobarea acordării f inanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței în vederea realizării proiectului ,,Asigurarea accesului locuitorilor 

Sectorului 2 la servicii spec ializate de paliație”, declarat admis spre f inanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza 

Legii nr. 350/2005, cu modif icările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL – 

2018……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

352 

Hotărârea nr. 221 din 20.07.2018 privind aprobarea acordării f inanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării proiectului “FIBA 3x3 Europe Cup 

2018”, declarat admis spre f inanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modif icările şi 

completările ulterioare, pentru domeniul SPORT – 2018………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

355 

Hotărârea nr. 222 din 20.07.2018 privind aprobarea acordării f inanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-

Sportivitate, Siguranţă în Trafic şi Fairplay”, declarat admis spre f inanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza 

Legii nr. 350/2005, cu modif icările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT – 

2018……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

358 

Hotărârea nr. 223 din 20.07.2018 privind aprobarea acordării f inanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitală în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și 

imagini”, declarat admis spre f inanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modif ic ările şi 

completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂ ȘI CULTE – 2018………………………………………………………………………. 

 

 

 

361 

Hotărârea nr. 224 din 20.07.2018 pentru modif icarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

364 

Hotărârea nr. 225 din 20.07.2018 pentru modif icarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind 

administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București………………………………………………………… 

 

366 

Hotărârea nr. 226 din 20.07.2018 privind rectif icarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018…….. 368 

Hotărârea nr. 227 din 20.07.2018 privind acordarea unui sprijin f inanciar pentru Parohia Icoanei (situaţia nr. 2)…………..…………. 371 



327 

 

Hotărârea nr. 228 din 20.07.2018 privind acordarea unui sprijin f inanciar pentru Mănăstirea Plumbuita ( situaţia nr.2)……………… 373 

Hotărârea nr. 229 din 20.07.2018 privind acordarea unui sprijin f inanciar pentru  Parohia Teiul Doamnei Ghika ( situaţia nr.2)……. 375 

Hotărârea nr. 230 din 20.07.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Frunzei nr. 49, Sector 2, Bucureşti…………….. 

 

 

377 

Hotărârea nr. 231 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

380 

Hotărârea nr. 232 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

382 

Hotărârea nr. 233 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

384 

Hotărârea nr. 234 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

386 

Hotărârea nr. 235 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

388 

Hotărârea nr. 236 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

390 

Hotărârea nr. 237 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

392 

Hotărârea nr. 238 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

394 

Hotărârea nr. 239 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

396 

Hotărârea nr. 240 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

398 

Hotărârea nr. 241 din 20.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

400 

Hotărârea nr. 242 din 20.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul “Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 71”………………………… 

 

402 

Hotărârea nr. 243 din 20.07.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de 

incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai…………………………………………………………………………………………………… 

 

404 

Hotărârea nr. 244 din 20.07.2018 privind utilizarea terenurilor de  sport aflate în aer liber, aparţinând domeniului public, aflate în 

administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti…………………….…………………… 

 

 

406 

Hotărârea nr. 245 din 20.07.2018 privind aprobarea reluării procedurii de negociere direct în vederea achiziţionării terenului, în 

suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei 

de negociere………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

409 

 

 

  



328 

 

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 reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui imobil 

situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de Fundamentare nr. 65829/19.06.2018 prezentată de Direcţia  Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 66511/06.07.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu, Serviciul Fond Funciar Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 71251/03.07.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie,  Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Anton Alexandru-Emil şi Consiliul Local Sector 2 

autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 46 din data de 01.11.2007; 

 - Încheierea nr. 1064853 din data de 13.11.2007 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti Sector 2; 

 - Extras de Carte funciară nr. 212472 pentru terenul situat în str. Corăbeasca (fosta parcelă nr. 31) 

nr. 16, Sector 2, Bucureşti; 

- Extras de Carte funciară nr. 216235 pentru terenul situat în str. Atanase Ionescu, nr. 25, Sector 2, 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere 

în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind trasmiterea în administrarea D.G.A.P.I. 

Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de 

învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 În temeiul art.45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă trecerea imobilului teren în suprafaţă de 208 mp, situat pe Str. Corăbească nr. 16 

(fosta Parcela nr. 31) Sector 2, Bucureşti,  identificat în Cartea funciară nr. 212472 (CF vechi 74472, nr. 

cadastral 13284/1), din domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în domeniul public al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu destinaţia –  teren aferent imobilului în care se desfăşoară 

activităţile unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă. 

  

 Art. 2 Se aprobă transmiterea imobilului teren identificat la art. (1) în administrarea Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, în vederea alipirii şi reîntregirii imobilului în care îşi desfăşoară 

activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat - Grădiniţa nr. 256. 

  

 Art. 3 (1) Se aprobă alipirea într-un singur imobil a următoarelor terenuri: 

 - teren în suprafaţă de 208 mp, situat pe Str. Corăbească nr. 16 (fosta Parcela nr. 31) Sector 2, 

Bucureşti, identificat în Cartea funciară nr. 212472 (CF vechi 74472, nr. cadastral 13284/1); 

 - teren în suprafaţă de 2550 mp (din acte) şi 2087 mp (din măsurători), situat în Str. Atanase Ionescu 

nr. 25, Sector 2, Bucureşti, identificat în Cartea funciară nr. 216235 (CF vechi 50972, nr. cadastral 13284); 

  (2) Terenul obţinut în urma alipirii va avea destinaţia – teren aferent unităţii de învăţământ 

preuniversitar de stat – Grădiniţa nr. 256. 
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  (3) În vederea realizării operaţiunilor de alipire se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze Actul de alipire, precum şi 

cererile şi documentaţiile necesare în acest scop. 

  

 Art. 4 Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în 

evidenţele cadastrale a suprafeţei de teren rezultată  în urma alipirii. 

 

 Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

                       

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 212 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică cu strigare a 

bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află 

în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin 

licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, 

care se aflăîn administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 72187/04.07.2018 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 74558/10.07.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul nr. 3424/20.07.2018 formulat de doamna consilier local Neagu Anda Cristina; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectoru lui 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti;     

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (terenuri, construcţii) aparţinând 

domeniului public, situate pe raza Sectorului 2, care se află în administrarea Administrației Domeniului 

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

  

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind închirierea prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile 

(terenuri, construcții) situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află  în 

administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, prevăzut în anexa ce cuprinde 36 de pagini şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 (1) Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 să elaboreze procedura de 

achiziție prin licitație publică cu strigare, să întocmească caietul de sarcini și celelalte documente 

necesare, să numească comisiile de evaluare a ofertelor şi de soluţionare a contestaţiilor, să stabilească 

valoarea de deschidere a licitației și valoarea pasului de licitare, să deruleze licitația propriu-zisă și să 

desemneze dintre participanţii la licitaţie ofertantul declarat câştigător. 

  (2) Se împuterniceşte Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 

săîncheie şi să semneze, în calitate de locator, contractele de închiriere pentru fiecare bun imobil în parte. 

  (3) Se împuterniceşte Administrația Domeniului Public Sector 2 să urmărească derularea şi 

executarea obligaţiilor contractuale asumate de către câştigătorii licitaţiei. 

  

 Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice alte prevederi contrare. 
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 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 213 

Bucureşti, 22.06.2016 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 39 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea poziţiei 70 din Anexa nr.1 

la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea poziţiei 70 din Anexa nr.1 la H.C.L. 

Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr.2635/22.06.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 69664/06.07.2018, întocmit de către  Direcţia Urbanism, Cadastru, 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul  Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară 

activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice 

de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art.  I Se aprobă modificarea poziţiei nr. 70 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară 

activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice 

de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu completările şi modificările 

ulterioare, rămân aplicabile. 

  

 Art. III  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 214 

Bucureşti, 20.07.2018 
 
 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Muni cipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea 

desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse 

alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea temporară  a locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru  amplasarea de "agregate frigorifice 

în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare 

preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere"; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 69873/11.07.2018 prezentat de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 71560/04.07.2018 întocmit de Directoru l General al Poliţiei Locale 

Sector 2 serviciu public de interes local, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, avizul Comisiei de Buget - 

Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, 

Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producţie, comerț sau 

prestări de servicii ilicite, republicată; 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii 

de piaţăîn unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005  privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - C.L.M.B. nr. 29/1993 de avizare a Normativului privind stabilirea zonei minime de siguranţă, 

protecţie şi funcţionalitate a Metroului; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 134/1996 privind reglementarea 

comerţului stradal pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de 

comercializare pe principalele reţele stradale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată  şi completată prin 

H.C.G.M.B nr. 181/2017; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2017, astfel cum a fost completată prin H.C.G.M.B 

nr. 179/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancționarea faptelor ce 

constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 68/2015; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 72/2018 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a 

,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi 

alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti”; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare Sector 2 

şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 221/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de 

către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea  desfăşurării activităţii de 

comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea"în 

faţa unităţii agentului economic, potrivit condiţiilor menţionate în anexa nr. 1. 

  

 Art. 2 Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de 

către agenţii economici pentru amplasarea de "terase sezoniere"în faţa unităţii agentului economic, potrivit 

condiţiilor menţionate în anexa nr. 2. 

  

 Art. 3 Se deleagă Poliţiei Locale Sector 2 competenţa de a elibera avize de ocupare temporară a 

locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de ,,agregate frigorifice în 

vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte prod use alimentare 

preambalate şi automate de cafea", precum şi pentru "terase sezoniere", în baza dispoziţiei emise de 

Primarul Sectorului 2, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obţinerea avizului de ocupare temporară a locului 

public pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea"prezentat în anexa nr. 3. 

  (2) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare temporară a locului public pentru amplasarea de 

agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte 

produse alimentare preambalate şi automate de cafea" prezentat în anexa nr. 4. 

  (3) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obţinerea avizului de ocupare temporară a locului 

public pentru terase sezoniere" prezentat în anexa nr. 5.     

  (4) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare temporară a locului public pentru terase 

sezoniere" prezentat în anexa nr. 6. 

  (5) Anexele nr. 1 – 6 cuprind un număr de 6 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (6) Agenţii economici vor depune actele în vederea obţinerii sau, după caz, prelungirii 

valabilităţii avizului, menţionate în anexele nr. 3 şi 5 din prezenta hotărâre, cu 30 (treizeci) de zile 

calendaristice înainte de perioada solicitată pentru ocuparea temporară a locului public. Nu vor fi 

înregistrate decât cererile însoţite de documentaţia completă. Depunerea cererii pentru obţinerea sau, 

după caz, prelungirea valabilităţii avizului nu permite agentului economic săînceapă activitatea de 

alimentaţie publică pe amplasamentul propus şi nici amenajările necesare pentru funcţionarea terasei 

sezoniere. 

  (7) Eliberarea avizelor de ocupare temporară a locurilor publice se va face de către Serviciul 

Control Comercial şi Autorizare – Compartimentul Autorizare Agenţi Economici din cadrul Poliţiei Locale 
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Sector 2, numai după prezentarea de către agentul economic a Declaraţiei de impunere înregistrată la 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 (anexele 2.4 şi 2.5 din Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 

429/28.12.2016, completată prin H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017) şi după verificarea amplasamentului. 

  (8) Intervalul de timp solicitat pentru ocuparea locului public cu terase sezoniere va fi cel 

prevăzut în Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016, completată  prin H.C.G.M.B nr. 

179/18.05.2017,  pct. 3.11, alin. (1) şi (2). 

  (9) Nu se vor emite Avize de ocupare temporară a locului public pentru terase sezoniere, 

agenţilor economici care au activităţi cuprinse în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, dar nu au obţinut autorizaţia 

de desfăşurare a acestor activităţi (conform art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare) de la Poliţia Locală Sector 2. 

  (10) Pentru terasele sezoniere amplasate în zonele protejate, avizele se eliberează de către 

Primăria Municipiului Bucureşti. 

  

 Art. 5 Calculul şi plata taxelor locale privind ocuparea locurilor publice pentru amp lasarea de 

"agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte 

produse alimentare preambalate şi automate de cafea", precum şi pentru "terase sezoniere", se va face de 

către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 în conformitate cu prevederile art. 475 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2017 (anexa nr. 2, pct. 3.15), completată prin 

H.C.G.M.B nr. 179/18.05.2017. 

  

 Art. 6 (1) Agenţii constatatori ai Poliţiei Locale Sector 2 vor verifica pe teren dacă sunt respectate 

datele înscrise în Avizul de ocupare temporară a locului public şi condiţiile de  aprobare din anexele 1 şi 2 

la prezenta hotărâre.În funcţie de gravitatea abaterilor constatate se vor aplica sancţiunile prevăzute de 

legislaţia în vigoare, inclusiv propunerea de  retragere/anulare a avizului de ocupare temporară a locului 

public. 

  (2) Avizele de ocupare temporară a locurilor publice nu vor putea fi prelungite pentru agenţii 

economici care nu respectă prevederile alin.(1). 

  (3) În situaţia în care agentul economic comunicăîn scris că renunţă la solicitarea de ocupare a 

locului public, Avizul de ocupare temporară este anulat. În situaţia în care după aprobarea Avizului de 

ocupare temporară a locului public agentul economic solicită o modificare a suprafeţei ocupate sau a 

perioadei de ocupare se va anula Avizul precedent şi se va elibera un alt Aviz. 

  (4) Agenţii constatatori împuterniciţi din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 vor transmite 

săptămânal Compartimentului Autorizare din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 constatările cu privire la agenţii 

economici care încalcă prevederile cuprinse în alin. (1). 

  

 Art. 7 Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de ocupare termporară a locurilor publice, 

Compartimentul Autorizare din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 va înainta copii ale acestora la Direcţia 

Venituri Buget Local Sector 2. 
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 Art. 8 Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenţa, urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local 

provenite din utilizarea locurilor publice potrivit prezentei hotărâri se realizează de către Direcţia Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2. 

  

 Art. 9 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2016  privind utilizarea 

temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Mun icipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru 

amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere",  îşi 

încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 10 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcţia Venituri Buget Local a Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 11 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 215 

Bucureşti, 20.07.2018 
 
 

*Anexele pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 12 pagini , inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/


341 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii  

Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării   Consiliului Local  

Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

 cu asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării  

unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost  

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 137/2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 

6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării   

Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Secto r 2, cu 

asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific 

infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modificată  şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 137/2018, cu îndreptarea erorii materiale formulată verbal în cadrul şedinţei C. L. Sector 2 din data de 

20.07.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al şedinţei ; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 71382/03.07.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Adminis trarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 75180/11.072018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală. 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea servicii lor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului în suprafaţă de 

3.000 m.p. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A. a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar, astfel cum a fost modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.81/2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local 

Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații 

neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific 

infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.137/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr.79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale   – cluburi 

sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de 

înot); 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.132/2018 privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr.79/2018 să hotărască cu privire la colaborarea cu asociații 

neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public local pentru obiectivul specific infrastructurii edilitar -urbane (bazin de 

înot), aflat în incinta Şcolii Generale nr.25.       

    

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1  Se aprobă Protocolul de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în 

vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel 
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cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 137/2018, prevăzut în anexa ce conţine un 

număr de 10 (zece) pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 216 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 13 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr.  215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare  

a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraț iei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare 

şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 2829/03.07.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 75220/11.07.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a 

atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția 

Administrație Publică Locală; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterio are; 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţiisănătoase pentru 

copii şi adolescenţi; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sa nitare publice 

de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările 

ulterioare;     

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile 

aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 126/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru 

închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și preţurile minimale pentru închirierea spaţiilor disponibile 

aflate în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar  Sector 2, potrivit 

anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 38 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea 

Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor 

temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti, modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.  126/2017, 

își încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau 

care urmează a fi semnate cu câştigătorii procedurilor de licitaţie finalizate prin desemnarea ofertantului 
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câştigător, vor fi adaptate din punctul de vedere al clauzelor contractuale şi al preţurile minime menționate 

în anexa nr. 2 la prezenta, începând cu luna imed iat următoare intrării în vigoare a prezentei. 

  

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, organele de conducere ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi Directorul Direcţiei  Generale  pentru   Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 217 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

*Anexele pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 41 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018  

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul 

şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

 H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 

2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018; 

 Analizând: 

 - Referatul nr. 73031/06.07.2018 prezentat de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 74086/10.07.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 284/05.07.2018 depusă de Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ,,Castelino 

Baby” şi înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobil iar Sector 2 sub nr. 

7771/05.07.2018: 

 - Avizul Conform nr. 29448/15.12.2017 înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 15091/15.12.2017 emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 pentru 

anul 2018 - 2019; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 

89/2018. 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018  privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată 

prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, se face următoarea rectificare : 

  

 - la poziţia nr. 27 - Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit ,,Castelino Baby” - adresa 

,,str. Ion Rusu nr. 21, Sector 2” se va înlocui cu ,, Profesor Ion Ursu nr. 21, Sector 2”. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018  privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată 

prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 218 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



349 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2  

al Municipiului București, pentru Parohia Icoanei în vederea realizării proiectului  

,,Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției 

 publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările  

ulterioare, pentru domeniul CULTURĂ ȘI CULTE – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiu lui București, pentru Parohia Icoanei  în vederea realizării 

proiectului ,,Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de 

proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul 

CULTURĂ ȘI CULTE - 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73842/09.07.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 75980/13.07.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 42 din 

06.03.2018; 

 - Procesul verbal nr. 47/22.06.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul CULTURĂ ȘI 

CULTE; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegar ea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondu ri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: cultură  şi culte, sport, 

educaţie, mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte  depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 50504,40 lei, de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Parohia Icoanei în vederea realizării proiectului ,,Model de 

viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în 

baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂ ȘI CULTE – 

2018. 

  

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 
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 Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Parohia Icoanei, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018  privind modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru 

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, Sectorul 2 al Municipiului 

București va finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor Regulamentului 

cadru aprobat prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind 

neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul   de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă  se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 219 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2  

al Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței în vederea  

realizării proiectului ,,Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii  

specializate de paliație”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de  

proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare,  

pentru domeniul SOCIAL – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței în 

vederea realizării proiectului ,,Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de 

paliație”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 

350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73862/09.07.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 75968/13.07.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 42 din 

06.03.2018; 

 - Procesul verbal nr. 49/22.06.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul SOCIAL;  

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamne i Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările u lterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 priv ind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: cultură  şi culte, sport, 

educaţie, mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisii lor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 36 600 lei, de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței în vederea realizării 

proiectului ,,Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de paliație”, declarat admis 

spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2018. 

  

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 
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 Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Fundația HOSPICE Casa Speranței, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul cadru aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018  privind modificarea 

şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate 

pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate 

de paliație”, Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în 

condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat  prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind 

neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul   de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare  nerambursabilă se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 220 

Bucureşti, 20.07.2018 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 
  



355 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 

al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, 

în vederea realizării proiectului “FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, 

declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate 

în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru domeniul SPORT – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, 

în vederea realizării proiectului “FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma 

selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru domeniul SPORT - 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73882/09.07.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 75973/13.07.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Loca l al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 42 din 

06.03.2018; 

 - Procesul verbal nr. 48/22.06.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul SPORT; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aproba rea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea  Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: cultură şi culte, sport, 

educaţie, mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestaț iilor depuse conform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile, în sumă de 92345,17 lei, de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării 

proiectului “FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de 

proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul 

SPORT - 2018. 

  

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 
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 Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul cadru aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 a l Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul “FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, Sectorul 2 al Municipiului București va 

finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat 

prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes ge neral, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind neeligibile, 

vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul   de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul  de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 221 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2  

al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community în  

vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranţăîn Trafic şi  

Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate   

în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare,   

pentru domeniul SPORT – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift 

Community în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranţă în Trafic şi Fairplay”, 

declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73883/09.07.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 75978/13.07.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorulu i 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 42 din 

06.03.2018; 

 - Procesul verbal nr. 48/22.06.2018 încheiat de comisia de evaluare pentru domeniul SPORT; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentulu i cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educaţie, 

mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit  Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse co nform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 99.000 lei, de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community în 

vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate ,,Siguranţă în Trafic şi Fairplay”, declarat admis 

spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018. 

  

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 
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  Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul cadru 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranţă în Trafic şi Fairplay” Sectorul 

2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor 

Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind 

neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul   de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 222 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



361 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2  

al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitală  în vederea realizării  

proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în  

urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi  

completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂ ȘI CULTE – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitalăîn vederea 

realizării proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma 

selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru domeniul CULTURĂ ȘI CULTE - 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73843/09.07.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 75982/13.07.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 42 din 

06.03.2018; 

 - Procesul verbal nr. 47/22.06.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul CULTURĂ ȘI 

CULTE; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 p rivind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educaţie, 

mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilo r de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 55.231,79 lei, de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Protoieria Sector II Capitală  în vederea realizării proiectului 

,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de 

proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul 

CULTURĂ ȘI CULTE – 2018. 

 

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 

  

 Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Protoieria Sector II Capitală, conform Formularului nr. 12 din Regulamenrul -cadru aprobat prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018  privind modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate 

pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, Sectorul 2 al Municipiului 

București va finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor Regulamentul-cadru 

aprobat prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind 

neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul   de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 223 

Bucureşti, 20.07.2018 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Secto rului 2 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74669/11.07.2018, întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa domnului consilier local Costache Jean, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub 

numărul 3100 din data de 10.07.2018; 

 - Adresa doamnei consilier local Bughiu Iolanda Luminița, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 

sub numărul 3101 din data de 10.07.2018; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de  Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a 

atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția 

Administrație Publică Locală; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de ănvățământ preuniversitar de stat și 

particular, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 142/2018; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

   

 Art. I Pe data prezentei, poziţiile 35 şi 49 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 178/2017 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular, cu modificările şi completările ulterioare , se modifică 

conform anexei ce conţine 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.178/2017 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 şi directorii celor două unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 224 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  nr. 243/2017  

privind administrarea veniturilor bugetului local ale  

Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administ rației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 75859/13.07.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a 

atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția 

Administrație Publică Locală; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local 

ale Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/23.04.2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146/31.10.2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează art. 3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București, după 

cum urmează:  

 “Art.3 (1) Instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2, indiferent de 

modalitatea de finanțare, care colectează venituri bugetare pentru bugetul local al Sectorului 2, 

altele decât cele prevăzute la art. 2, asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, încasarea 

și contabilizarea veniturilor bugetare respective.”  

  

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate și instituțiile 

publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 225 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 76039/13.07.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul   aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian, înregistrat la Cabinet Secretar sub 

numărul 3421 din data de 20.07.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Local din data de 20.07.2018; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a 

atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția 

Administrație Publică Locală; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) 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, 
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H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectifică 

şi se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 

  - venituri    –    1.014.454 mii lei 

  - cheltuieli  –   1.262.908 mii lei; 

  - deficit       –      248.454 mii lei. 

  

 Art. 2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018,   se rectificăşi se 

stabileşte conform  anexei nr. 2, astfel: 

 - venituri la suma de 898.588 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare - 879.650 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare    - 18.938 mii lei  (din care 12.779 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare). 

  - cheltuieli la suma de 1.147.042 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  879.650  mii lei; 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare   – 267.392 mii lei; 

  - deficit secţiunea dezvoltare - 248.454 mii lei, finanţat din excedentul anului 2017, în valoare 

de 248.454 mii lei. 

  

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la 

suma de 1.147.042 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.   2.2. – 

2.28 la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,   conform anexelor nr.3; 

3.1 – 3.7, astfel: 

 - Total venituri în sumă de 191.006 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -  145.650 mii lei 

 venituri ale secţiunii dezvoltare         -   45.356 mii lei 

 

 - Total cheltuieli la suma de 191.006 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  145.650 mii lei 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare     – 45.356 mii lei 

  

 Art. 5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat 

din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr . 4, 4.1 - 4.4. 
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 Art. 6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

  

 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site -ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 226 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situaţia nr. 2) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru  Parohia 

Icoanei (situaţia nr. 2); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76273/13.07.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice şi Direcţia 

Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 76553/16.07.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei 

Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr.6838/23.01.2018 prin care Parohia Icoanei a solicitat acordarea sprijinului financiar pe 

anul 2018 pentru lucrări de construcţie, mansardare, refuncţionalizare Corp C1 

 - Adresa nr.76210/13.07.2018 prin care Paroh ia Icoanei a transmis situația de lucrări nr. 2 în valoare 

de 601.000 lei; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi Avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureş ti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

            

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Icoanei în valoare de 601.000 lei, 

pentru lucrări de construcţie, mansardare, refuncţionalizare Corp C1 (situaţia de lucrări nr. 2); 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucuresti pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică  şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 227 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita ( situaţia nr.2) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita ( situaţia nr.2); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76225/13.07.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice şi Direcţia 

Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 76548/16.07.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei 

Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 24564/05.03.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului 

financiar pe anul 2018 pentru lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare imobil stăreție; 

 - Adresa nr. 73641/09.07.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr.2 în 

valoare de 582.000 lei; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi Avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

            

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita în valoare de 582.000 lei, 

pentru lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare imobil stăreție (situaţia de lucrări nr.2); 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică  şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 228 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru  Parohia Teiul Doamnei Ghika ( situaţia nr.2) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabili te de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru  Parohia 

Teiul Doamnei Ghika ( situaţia nr.2); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76274/13.07.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice şi Direcţia 

Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 76561/16.07.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei 

Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 10877/01.02.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a solicitat acordarea 

sprijinului financiar pe anul 2018 pentru reabilitare căi de acces şi amenajare curte biserică; 

 - Adresa nr. 61306/07.06.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a transmis situația de lucrări 

nr. 2 în valoare de 161.000 lei; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi Avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea   nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

            

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Teiul Doamnei Ghika  în valoare de 

161.000 lei, pentru reabilitare căi acces şi amenajare curte biserică (situaţia de lucrări nr. 2). 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucuresti pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economicăşi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 229 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 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 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu   

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin   

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Frunzei nr. 49, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe 

terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în 

urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Frunzei nr. 49, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municip iului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 61692/08.06.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Cons iliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodolog ice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectoru lui 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art.45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1  Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din  Str. Frunzei 

nr. 49, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

 a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

 b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

 a )prin intermediul serviciului poştal; 

 b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a proprietarilor; 

 d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site -ul propriu al acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 230 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.   

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

 Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,  

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Orzari nr. 90,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74480/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cad rul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74482/10.07.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Orzari nr. 90, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului  2 al Municipiului 

Bucureşti; 

  - Avizul Arhitectului Șef nr. 9 CA 1/10 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Orzari nr. 90, Sector 2, București – Locuință - 

S+P+2E în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 231 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

*Anexele  pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 2 

 

 

  

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

 Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.74494/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74496/10.07.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Balotului nr. 9, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 73 CA 6/13 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorulu i 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriulu i şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Balotului nr. 9, Sector 2, București – 

Consolidare, extindere și supraetajare locuință existentă - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, 

părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 232 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

*Anexele  pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

 Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administr ației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Munții Buzăului nr. 27, Sector 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74501/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74503/10.07.2018  întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2  semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 22 CA 2/9 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a ter itoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactua lizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2, București – 

Consolidare, supraetajare, recompartimentări interioare locuință existentă parter – Sp+P+1E,  în 

conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică  și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 233 

Bucureşti, 20.07.2018 
 
*Anexele  pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 2 

 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/


386 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraț iei publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. 

Fundeni nr. 15, lot 1, Sector 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75058/11.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.75061/11.07.2018  întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 52 CA 4/25 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu carac ter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificări le și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 priv ind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –ȘOSEAUA FUNDENI NR. 15, LOT 1, SECTOR 2, 

BUCUREȘTI – CENTRU MEDICAL DE EXCELENȚĂ ÎN ONCOLOGIE  – 2S+P+6E+Eth / heliport 

pentru zona M3, S+P+2E, pentru zona L1d, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente  ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 234 

Bucureşti, 20.07.2018 
 
 
*Anexele pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/


388 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Periș nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administra ției publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Periș nr. 27, Sector 2,  al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74506/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74507/10.07.2018  întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Periș nr. 27, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 36 CA 4/2 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului  2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

  - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de  urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Periș nr. 27, Sector 2, București – Grădiniță - 

S+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 235 

Bucureşti, 20.07.2018 

 
*Anexele pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 2 
 

 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Pescărușului nr. 124, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Pescărușului nr. 124, Sector 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74509/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74511/10.07.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 35 CA 4/1 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritor iului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Pescărușului nr. 124, Sector 2, București – 

Grădiniță - S+P+1E,  în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 236 

Bucureşti, 20.07.2018 
 
 
*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 
 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74512/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.  74514/10.07.2018  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Sportului nr. 21, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 37 CA 4/3 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privi re la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ş i de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Sportului nr. 21, Sector 2, București – 

Extindere cu grădiniță nouă - S+P+1E,în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică  și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 237 

Bucureşti, 20.07.2018 

 
 
*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str.Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Str.Știucii nr. 54, Sector 2,al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74516/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74517/10.072018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str.Știucii nr. 54, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 38 CA 4/4 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Știucii nr. 54, Sector 2, București – Grădiniță - 

S+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică  și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 238 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Dragoș Vodă nr. 15,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74476/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 74477/10.07.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Dragoș Vodă nr. 15,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 34 CA 3/11 din 02.05.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr . 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/


397 

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sector 2, București – 

Imobil  de locuințe colective – S+P+2E+M(3Er),  în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente 

ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 239 

Bucureşti, 20.07.2018 

 

*Anexele pot  f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Melodiei nr. 2A,,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75987/13.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.75985/13.07.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Melodiei nr. 2A,, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 7 CA 1/8 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi T urismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.  1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Melodiei nr. 2A, Sector 2, București – 

Consolidare, extindere locuință unifamilială – Parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 240 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  Str. 

Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75829/13.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 75827/13.07.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Glodeni nr. 14, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 40 CA 4/6 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea T eritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ş i amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Glodeni nr. 14, Sector 2, București – Imobil  

de locuințe colective – S+P+2E+M,în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 241 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul “Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 71” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 71”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76318 din data de 13.07.2018 întocmit de Directorul Executiv al 

Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 77120 din data de 17.07.2018 întocmit de Directorul Executiv al 

Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 16.07.2018 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a 

atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția 

Administrație Publică Locală; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2017; 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 

publice, 

 În temeiul art. 45 alin (1) coroborat  cu art. 81 alin (2) lit. i) precum și art. 126 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru 

proiectul “Eficientizare energetică prin reabilitare / modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 71”, conform 

anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 242 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare . 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate 

cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru 

depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian -Mihai; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 76698/16.07.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 77484/17.07.2018 prezentat de Direc ţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 77634/18.07.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia 

cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și 

Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ul terioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență,în cuantum de 10.000 lei, domnului Schohterus 

Cristian-Mihai, având CNP  pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu. 

 

 Art. 2 Finanţarea ajutorului de urgenţă menţionat la art. 1 se face din bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prin fonduri alocate cu această destinaţie. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Muncipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 243 

Bucureşti, 20.07.2018 

 
 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureş ti în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare . 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparţinând domeniului public, 

aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Le gea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, 

aparţinând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcţia Gener ală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 74893/11.07.2018 întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 77633/18.07.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru 

perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările  și completările ulterioare; 

 - Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă accesul gratuit al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de sport aflate 

în aer liber, aparţinând domeniului public, în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în baza Regulamentului de acces al copiilor cu vârsta 

până la 18 ani pe terenurile de sport aflate în aer liber, aparţinînd domeniului public, şi în folosinţa unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,în cursul vacanţelor 

şcolare, în zilele de sfârşit de săptămână de pe parcursul anului şcolar, fără a perturba activităţile de 

învăţământ. Fac excepţie, zilele în care se desfăşoară examene, olimpiade, concursuri,  precum şi 

intervalele orare în care terenurile fac obiectul închirierii. 

  

 Art. 2 (1) Regulamentul de acces al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de sport aflate în 

aer liber, aparţinînd domeniului public, şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti menţionat la art. 1 alin. (2) se elaborează de către Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu consultarea conducerii unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, deţinătoare de terenuri de sport în aer liber, şi a 

Inspectoratului Şcolar al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, fiind corelat cu Strategia privind optimizarea 

măsurilor de securitate şi a costurilor implementării acestora la nivelul Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi cu celelalte prevederi legale în vigoare. 

 (2) Regulamentul de acces al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de sport aflate în aer 

liber, aparţinînd domeniului public, şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se afișeazăîn loc vizibil și accesibil oricărei persoane interesate de către 

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, prin intermediul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Administraţia Domeniului Public Sector 2, Poliţia Locală 

Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 244 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare . 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziţionării 

terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, 

b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de 

negociere 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii n r. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere 

directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon,b-dul 

Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 12171/17.07.2018 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 77759/18.07.2018 prezentat de Direcția Achiziții şi Contracte Publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Nominalizările consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 2 pentru componența nominală 

a Comisiei de negociere, astfel cum au fost consemnate în procesul verbal al ședinței; 

 - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi 

Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sec torului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Decizia nr. 646 din data de 18.07.2018 a Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Sentinţa civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, 

rămasă definitivăşi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, privind 

restituirea terenului aferent ,,Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice; 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 - Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a 

atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția 

Administrație Publică Locală; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne 

ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere 

directăîn vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea 

componenţei Comisiei de negociere; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completăr ile ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului situat 

în orașul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, în suprafaţă de 45.000 mp, retrocedat în baza Sentinţei 

civile nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivăşi 

irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, pe care sunt amplasate serele 

Pantelimon aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. 

  (2) Achiziţia se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, prin programul anual de investiţii. 

  

 Art. 2 (1) Se aprobă noua componenţă a Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului 

prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde o pagină  şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  (2) Comisia de negociere își va desfășura activitatea și va elabora documentele aferente în 

conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne 

ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile). 

  

 Art. 3 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017privind aprobarea procedurii prin negociere 

directăîn vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea 

componenţei Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 245 

Bucureşti, 20.07.2018 
 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Muni cipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor  art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare . 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului  

București  în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin  

Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în  

evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza  

administrativ teritorială a sectorului 3, domeniul public al  

Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autor ităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința extraordinară, azi 03.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 120845/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 120529/29.06.2018 al Direcției Administrative; 

 -  Adresa nr. 120534/29.06.2018 a Direcției Administrative; 

În conformitate cu prevederile: 

 -  HCLS 3 nr. 164/2011 privind aprobarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului București, aflate în raza administrativ-teritorială a Sectorului3, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  HCGMB nr. 186/2008, privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art. 81 alin.(2) lit. f) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare 
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înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 3, domeniul public al Municipiului București. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 VOICU ALIN IONUȚ  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR.  283 

DIN  03.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să  

aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul  

privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința extraordinară, azi 03.07.2018 

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 120854/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;  

-  Raportul de specialitate nr. 120560/29.06.2018 al Direcție Administrative; 

-  Adresa nr. 120621/29.06.2018, a Direcției Administrative; 

În conformitate cu prevederile: 

-   Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ – teritoriale; 

-   Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Art. 864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art. 81 alin.(2) lit. f) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul 

public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de construcții C1, C3, C4 și C5, 

înscrise în Cartea Funciară cu număr cadastral 223217, situate în Calea Vitan nr. 269, Sector 3, 

identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru desființarea prin 

demolare a imobilelor prevăzute la alin.(1), în vederea realizării obiectivului ”Construire imobil destinat 

tehnologiilor și industriilor creative”.  
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 Art. 2. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul 

public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de construcții înscrise în Cartea 

Funciară cu număr cadastral 225756, situate în Șos. Dudești-Pantelimon nr. 3, Sector 3, identificate potrivit 

anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru desființarea prin 

demolare a imobilelor prevăzute la alin. (1), în vederea realizării obiectivul ”Valorificarea și regenerarea 

sustenabilă a imobilului situat în Șos. Dudești-Pantelimon și a spațiilor adiacente”. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 VOICU ALIN IONUȚ  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR.  284 

DIN  03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 

3  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder -Reut în  

”Complexul Educațional Laude-Reut”, începând cu anul școlar 2018-2019 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004  

privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința extraordinară, azi 17.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 128989/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 128603/12.07.2018 al Direcției Învățământ – Serviciul administrare 

unități de învățământ și relații cu unitățile de cult; 

 -  Adresa nr. 790/29.06.2018, prin care se aduce la cunoștință că domnul Ambasador Ronald S. 

Lauder, în calitatea sa de fondator principal, a acordat independența Complexului Educațional 

Lauder-Reut, manifestându-și dorința de a schimba numele complexului; 

 -  Scrisoarea domnului Ambasador Ronald S. Lauder, transmisă cu ocazia evenimentului din 16 

martie 2018, când s-a acordat independență școlii; 

 -  Copia procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație a Complexului Educațional 

Lauder-Reut, din data de 22.06.2018; 

 -  HCLS3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-

2019; 

 -  Adresa nr. 128599/12.07.2018 a Direcției Învățământ – Serviciul administrare unități de 

învățământ și relații cu unitățile de cult; 

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 5 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea procedurii de atribuire a denumirii unităților de învățământ din sistemul național de 

învățământ preuniversitar; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular de pe raza 

Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, Complexului Educațional Lauder-Reut 

cu adresa în strada Iuliu Barasch nr. 15, Sector 3, în ”Complexului Educațional Laude-Reut”, având 

aceeași adresă. 

 

 Art. 2. Anexa II la HCLS3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 -

2019, se modifică în mod corespunzător și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va produce efecte după obținerea Avizului Inspectoratului școlar al 

Municipiului București. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Învățământ și unitatea de învățământ menționată vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 IULIANA VĂDUVA  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

  CONF. DISPOZ. 

  3471/2018 

  FLORENTINA NEACSU 

 

NR.  290 

DIN  17.07.2018 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva  

Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local  

al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 

 nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința extraordinară, azi 17.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 128614/CP/12.07.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 127590/11.07.2018 al Direcției Administrative și Management 

Informațional – Serviciul Administrativ; 

 -  HCGMB nr. 207/20.09.2007 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă 

destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva Traian nr.1, bl.K6, tronson II, Sector 3;  

 -  Rezilierea Contractului de comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la Primăria Sec torului 

3 cu nr. 193/15.01.2008, între Consiliul Local al Sectorului 3 și Agenția Națională Antidrog; 

 -  Adresa nr. 127632/11.07.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional – 

Serviciul Administrativ; 

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 3, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 -  Art. 861 alin. (3), art. 867, alin. (1) și (2) și art. 868 alin. (1) și (2) din Codul Civil, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București, adoptarea unei hotărâri privind 

schimbarea destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, a subsolului 

în suprafață de 24 mp și a mezaninului în suprafață de 160,24 mp compus din 6 camere și dependințe, dat 



420 

 

în administrare Consiliului Local al Sectorului prin HCGMB nr. 207/20.09.2007, în vederea utilizării ca 

spații aflate la dispoziția Consiliului Local Sector 3. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua 

măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 IULIANA VĂDUVA  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

  CONF. DISPOZ. 

  3471/2018 

  FLORENTINA NEACSU 

 

NR.  291 

DIN  17.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței  

Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3  

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 256/26.06.2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința extraordinară, azi 17.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 129148/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 67508/12.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3; 

 -  Referatul nr. 129086/13.07.2018 al Secretarului Sectorului 3 ; 

 -  Adresa nr. 67510/12.07.2018 a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 3, înregistrată cu nr. 129007/CP/13.07.2018; 

 -  HCLS 3 nr. 256/26.06.2018 privind aprobarea componeneţei Comisiei pentru Protecția 

Copilului Sector 3; 

 -  Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3010/28.06.2018 privind exercitarea cu caracter 

temporar a funcției de conducere temporar vacante de Director General al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, de către doamna Duca Carmen Florina; 

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 3, 4 și 5 alin. (1) lit. c) din HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționare a comisiei 

pentru protecția copilului; 

 -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată
2
, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art. 1. Componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3 aprobată prin anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3 nr. 256/26.06.2018 se modifică conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 256/26.06.2018 rămân neschimbate. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 IULIANA VĂDUVA  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

  CONF. DISPOZ. 

  3471/2018 

  FLORENTINA NEACSU 

 

NR.  301 

DIN  17.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 3  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3  

nr. 14/26.02.2009 referitoare la ”Programul anual de acțiuni pentru reabilitare  

termică a blocurilor de locuințe – condominii din Sectorul 3”,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința ordinară, azi 31.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 135351/CP/23.07.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 134187/20.07.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;  

 -  HCLS3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea ”Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea 

termică a blocurilor de locuințe – condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Adresa nr. 134211/20.07.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;  

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 19, lit. b) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordinul comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, 

al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim-Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe; 

 -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

 -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și 

respectarea drepturilor cetățenilor; 

 -  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, 

agrement; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea ”Programului local multianual privind creșterea performanței 

energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, urmare completării cu alte 12 asociații de proprietari, respectiv pozițiile 1861 – 1872. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 IULIANA VĂDUVA  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

  CONF. DISPOZ. 

  3471/2018 

  FLORENTINA NEACSU 

 

NR.  316 

DIN  31.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 3  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018  

referitoare la stabilirea componenței și aprobarea  

Regulamentului de Organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședința ordinară, azi 31.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -    Expunerea de motive nr. 135151/CP/23.07.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 70265/20.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3; 

 -  Adresa nr. 69110/17.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 3; 

 -  Adresa nr. 132917/CP/19.07.2018 înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 70208/20.07.2018; 

 -  HCLS 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de 

Organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 3; 

 -  HCLS 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare; 

 -  Adresa nr. 70261/20.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 3, înregistrată cu nr. 13456/CP/20.07.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 14, art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 

797/2017; 

 -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată
2
, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
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 -   Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 -   Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, 

ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenței și 

aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se modifică după cum urmează:  

 1) Anexa 1 –  Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 2) Anexa 2 - Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director, se modifică și 

se înlocuiește cu Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Partea a IV a – Colegiul Director – din Regulamentul de organizare, funcționare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 3 nr. 153/26.04.2018, se modifică în mod corespunzător. 

 

 Art. III. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, va lua măsurile de 

aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și de comunicare a prezentei hotărâri tuturor 

membrilor Colegiului. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 IULIANA VĂDUVA  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

  CONF. DISPOZ. 

  3471/2018 

  FLORENTINA NEACSU 

 

NR.  331 

DIN  31.07.2018 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 

3  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea și aprobarea componenței  

Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 (EIL – Sector 3) 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 

 nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor loca li, 

întrunit în ședința ordinară, azi 31.07.2018 

 

Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive nr. 136401/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -  Raportul de specialitate nr. 70762/23.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3; 

 -  Adresa nr. 69417/18.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 3; 

 -  Adresa nr. 68159/16.07.2018 a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Generală de 

Poliție a Municipiului București; 

 -   Adresa nr. 57464/14.06.2018 a Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București 

 -   Adresa nr. 63163/02.07.2018 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București 

 -   Adresa nr. 55194/07.06.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiu lui București; 

 -   Adresa nr. 59614/20.06.2018 a Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București; 

 -   Adresa nr. 55003/06.06.2018 a Fundației Sf. Dimitrie; 

 -  Adresa nr. 70769/23.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecț ia Copilului 

Sector 3, înregistrată cu nr. 136126/CP/24.07.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

 -      Secțiunii IV. (Managementul de caz în situațiile de violență asupra copilului și violența în familie) 

din anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 

și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de 

violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind 

copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, victime ale traficului de 

persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor 

state; 

 -     Secțiunii 1.2.1. (Instituții și structuri cu responsabilități în prevenirea și combaterea exploatării 

copiilor prin muncă și a traficului de copii) din anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 49/2011 pentru 
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aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în 

rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de 

intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc 

de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români 

migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state; 

Luând în considerare: 

 -     Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 -     Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, 

ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (1) lit. (n) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se constituie Echipa Intersectorială Locală la nivelul Sectorului 3 (EIL –  Sector 3), care va 

avea atribuții pentru toate formele de violență asupra copilului și de violență în familie.  

 

 Art. 2. Se aprobă componența Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 (EIL – Sector 3), 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Echipa Intersectorială 

Locală constituită la nivelul Sectorului 3 (EIL – Sector 3) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

 IULIANA VĂDUVA  

   

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIȚĂ 

  CONF. DISPOZ. 

  3471/2018 

  FLORENTINA NEACSU 

 

NR.  332 

DIN  31.07.2018 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 3  
  

http://www.pmb.ro/
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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. 146/06.07.2018 privind asigurarea serviciilor de pază externă la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ………. 

 

431 

HOTĂRÂREA NR. 147/06.07.2018 cu privire la modif icarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 

28.02.2018, privind înfiinţarea Centrului Medico - Social Sf. Andrei - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local Sector 5…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

432 

HOTĂRÂREA NR. 148/06.07.2018 Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi 

Arondismentul 5, Paris, Franţa…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

434 

HOTĂRÂREA NR. 149/06.07.2018 Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi 

Municipiul II, Roma, Italia…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 150/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi 

Municipiul Ungheni, Republica Moldova………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

436 

HOTĂRÂREA NR. 151/06.07.2018 Privind rectif icarea Bugetului de  Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

437 

HOTĂRÂREA NR. 152/06.07.2018 Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Consolidare şi reconstrucţie Şcoala Gimnazială Nr. 124", Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5…………………………………… 

 

439 

HOTĂRÂREA NR. 153/25.07.2018 Privind rectif icarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

441 

HOTĂRÂREA NR. 154/25.07.2018 privind modif icarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 

2018…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

443 

HOTĂRÂREA NR. 155/25.07.2018 privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc" 

să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A -B, nr. 19B, sector 5, înscris în cartea 

funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI……………… 

 

 

445 

HOTĂRÂREA NR. 156/25.07.2018 privind stimularea performanţei şcolare în cadrul proiectului   Liceeni şi profesori de nota 10 în 

sectorul 5, ediţia 2018…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

447 

HOTĂRÂREA NR. 157/25.07.2018 privind casarea imobilelor situate în Str. Amurgului, nr. 35, sector 5 (corp A şi corp B), în care 

si-a desfăşurat activitatea Scoală Gimnazială Ion I.C. Brătianu…………………………………………………………………………… 

 

448 

HOTĂRÂREA NR. 158/25.07.2018 privind  predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare  

a locaţiei copiilor, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar)pentru implementarea proiectului “COPIII NOŞTRI 

ÎN SIGURANŢĂ”……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

449 

HOTĂRÂREA NR. 159/25.07.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa…………………………………………………………………………………… 

 

451 

HOTĂRÂREA NR. 160/25.07.2018 privind modif icarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 5………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

453 

HOTĂRÂREA NR. 161/25.07.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului „Copiii din sectorul 5 învaţă să joace hochei 

pe gheaţă"…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

454 

HOTĂRÂREA NR. 162/25.07.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea clădirii Şcolii nr. 135 şi construire clădire  cursuri şi sală de sport” 

– Sector 5, Municipiul Bucureşti şi aprobarea f inanţării de la  Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli 

care nu se f inanţează de la Bugetul de Stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală…………………………………….. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea serviciilor de pază externă la unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii n r. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.07.2018; 

 Având în vedere: 

-   raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, Direcţiei Generale Economice şi al 

Direcţiei Generale Operaţiuni privind asigurarea serviciilor de pază externă la unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 

privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, înregistrat sub nr. 62917/02.07.2018; 

-   expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 62918/02.07.2018; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 81 alin. 2, lit. j, 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 asigurarea serviciilor de pază externă la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din sectorul 5 de către operatori economici desemnaţi în urma organizării procedurilor prevăzute de Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificările şi completările ulterioare şi a actelor emise în aplicarea 

ei, de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5.  

ART. 2. Finanţarea serviciilor de pază externă a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 

5 vor fi asigurate din bugetul local al Sectorului 5, la capitolul Autorităţi executive, Alte cheltuieli cu bunuri 

şi servicii; 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală 

Operaţiuni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 146/06.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA SECTORULUI 5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 

cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 /  

28.02.2018, privind înfiinţarea Centrului Medico - Social Sf. Andrei - unitate sanitară  

cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 

 

> Având în vedere Raportul de Specialitate Comun nr. 64396/06.07.2018 al Direcţiei Generale 

Economice şi al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 

64395/06.07.2018, prevederile H.C.G.M.B. nr. 111 / 22.02.2018 şi prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 45 / 

28.02.2018; 

> Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

> În conformitate cu art. 36, alin. 2 lit. d) şi alin.6, lit. a) pct. 3, cu art. 63, alin. (1), lit. d) şi alin. (3) lit. c) din 

Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

> În conformitate cu art. 3 şi art. 4, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată; 

> În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) litera „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 modifică şi se completează art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr. 45/28.02.2018 şi va avea următorul 

conţinut : „ Art. 1
1
 - Se înfiinţează Complexul Multifunţional " Sf. Andrei " -unitate cu personalitate juridică în 

subordinea Consiliului Local Sector 5, cu sediul în Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, et. 1, 

camera C 3 E 1 09. " 

 

Art. 2 - Se modifică şi se completează Art. 2 al H.C.L. Sector 5 nr. 45/28.02.2018 şi va avea următorul 

conţinut : „ Art. 2
1
 - Complexul Multifuncţional Sf. Andrei funcţionează ca unitate de interes public local 

pentru promovarea unui mod de viaţă sănătos, finanţat de la bugetul local al Sectorului 5 şi din venituri 

proprii. " 

 

Art. 3 - Se aprobă modificarea şi completarea Art. 3 al H.C.L. Sector 5 nr. 45/28.02.2018 şi va avea 

următorul conţinut : „ Art. 3
1
 - Se aproba Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei", conform Anexelor 1-3, părţi integrante ale 

prezentei hotărâri. 
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Art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea Art. 4 al H.C.L. Sector 5 nr. 45/28.02.201 8 şi va avea 

următorul conţinut : „ Art. 4
1
 - Se aprobă Grila de salarizare a Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei", 

conform Anexei 4, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 prin direcţiile din aparatul propriu de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 147/06.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i v izualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Of icial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA SECTORULUI 5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

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 Arondismentul 5, Paris, Franţa 

 

 Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015, 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.07.2018; 

 Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. 63931/4.07.2018 al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională şi al Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" al Sectorului 5, precum şi Expunerea de  Motive a Primarului Sectorului 5;  

Potrivit art. 121, alin. (1) şi (2) din Constituţia României; 

 Ţinând cont de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, art. 10 alin. (1), (2) şi (3); 

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 4 din H.G. nr. 

1040/2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; 

Luând în considerare art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) şi (5), art. 16 alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) 

lit. "f", art. 62 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă 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 Arondismentul 5, Paris, Franţa. 

Art. 2 - Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" al Sectorului 5, Direcţia Generală de Transparenţă 

şi Control - Direcţia Generală de Transparenţă Instituţională şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - 

Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

. 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 148/06.07.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA SECTORULUI 5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 

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 Municipiul II, Roma, Italia 

 

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015, 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.07.2018; 

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. 63929/4.07.2018 al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională şi al Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" al Sectorului 5, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;  

Potrivit art. 121, alin. (1) şi (2) din Constituţia României; 

Ţinând cont de Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 10 alin. (1), (2) şi (3); 

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 4 din H.G. nr. 

1040/2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; 

Luând în considerare art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) şi (5), art. 16 alin. (1), (2), (3),  (4), art. 45 alin. 

(2) lit. "f” art. 62 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă 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 Municipiul II, Roma, Italia  

Art. 2 -Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" al Sectorului 5, Direcţia Generală de Transparenţă 

şi Control - Direcţia Generală de Transparenţă Instituţională şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - 

Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 149/06.07.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA SECTORULUI 5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 

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 Municipiul Ungheni, Republica Moldova 

 

 Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015, 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.07.2018; 

 Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. 63930/4.07.2018 al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională şi al Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan lordache" al Sectorului 5, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Potrivit art. 121, alin. (1) şi (2) din Constituţia României; 

 Ţinând cont de Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, art. 10 alin. (1), (2) şi (3); 

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 4 din H.G. nr. 

1040/2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; 

 Luând în considerare art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) şi (5), art. 16 alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 

alin. (2) lit. "f, art. 62 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă 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 Municipiul Ungheni, Republica Moldova. 

Art. 2 -Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" al Sectorului 5, Direcţia Generală de Transparenţă 

şi Control - Direcţia Generală de Transparenţă Instituţională şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - 

Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 150/06.07.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind rectificarea   Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite ş i 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. 59.263/20.06.2018 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. 30/06.02.2003; 

In temeiul art. 45, alin (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL   LOCAL   AL   SECTORULUI   5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1   Se aprobă rectificarea  bugetului  de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe 

anul 2018, conform anexelor nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Se aprobă rectificarea bugetului  SC Amenajare  Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr. 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 3 . Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr. 65-

66, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din veniturii proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 6 Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistraţia Pieţelor Sector 5) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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ART 7 Se aprobă bugetul pentru Complexul Multifuncţional „Sf.Andrei" pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEM NEAZĂ  

 SECRETAR SECTOR,  

PETRESCU ELENA LUM INI ŢA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDI NŢĂ,  

FLOREA ALEXANDRA CRISTINA  

 

Nr. 151/06.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

„Consolidare şi reconstrucţie Şcoala Gimnazială Nr. 124",  

Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legi i nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 09.07.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 64.939/09.07.2018; 

-       Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 64.944/09.07.2018; 

- Adresa emisă de Şcoala Gimnazială Nr. 124, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

64859/09.07.2018; 

 Ţinând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

 În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi 

reconstrucţie Şcoala Gimnazială Nr. 124", astfel cum sunt prezentaţi în anexă, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2 Lucrările de construcţii vor fi executate de operatori economici specializaţi, desemnaţi pe baza unor 

proceduri de atribuire, în condiţiile legii. 

Art. 3 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, capitolul învăţământ, din bugetul aprobat pentru Şcoala Gimnazială Nr. 124, 

precum şi din alte surse legal constituite, dacă este cazul. 
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Art. 4 Se revocă prevederile HCLS 5 nr. 118/31.05.2018 privind aprobarea valorii estimate aferente 

refacerii imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 

A, Sector 5, în integralitatea sa. 

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 124, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina - Alexandra 

 

Nr. 152/06.07.2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*Anexa poate f i v izualizată pe site-ul Primăriei Municipiu lui Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Of icial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Economică nr. 68.487/19.07.2018 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. 30/06.02.2003; 

În temeiul art 45 , alin. (2), lit a) şi art. 81  alin (2) lit d din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂŞTE:  

 

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 

2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2 Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr. 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

ART 3 Se aprobă  rectificarea bugetului SC Economat SA  pe anul 2018, conform anexelor nr. 65-

66, care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului  instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART 6 Se aprobă rectificarea bugetului  Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistraţia Pieţelor Sector 5) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

ART 7 Se aprobă rectificarea bugetului  pentru Complexul Multifuncţional „Sf. Andrei" pe anul 2018, 

conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 8  Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR ,  

PETRESCU ELENA LUMINIŢA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

FLOREA ALEXANDRA CRISTINA  

 

Nr. 153/25.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Programului Naţional de Aniversare a  

Centenarului României pentru anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite  de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2018; 

 Având în vedere: 

 -    Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-

2018.07.19 -02/ 19.07.2018; 

 -         Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 68454/19.07.2018; 

  -       Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice;  

 -        Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

 -     Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

 -    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/ 22.08.2017 privind aprobarea proiectelor 

pentru Programul Naţional de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018; 

 -     Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/ 26.01.2018 privind modificarea Programului 

Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018; 

 -      Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", 

 In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 

2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, prin înlocuirea la poziţia. 2 

din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 a tematicii statuii din 

„Amplasare statuie Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofiţer combatant din Armata Română " în 

,,Amplasare statuie întemeietoarea Marii Uniri, Regina Maria a României". 

mailto:primaric@sector5.ro
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Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 rămân în 

vigoare. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 154/25.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru  

Moţoc" să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul  

nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului  

de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de  Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2018;  

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 68.388/19.07.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 68.395/19.07.2018; 

- HCGMB nr. 221/19.04.2018 privind trecerea unei părţi din imobilul situat în Str. Preda Spătarul 

nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al 

statului; 

-  Avizul ISMB nr. 16.723/12.06.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

58.698/19.06.2018 privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Str. Preda Spătarul, nr. 13 

A-B, nr. 19 B, sector 5 din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al 

statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca 

spaţiu pentru cazare pentru studenţii Academiei Tehnice Militare;  

-     Referatul de admitere emis de O.C.P.I. Bucureşti nr. 28.507/27.06.2018 (dezmembrare imobil)  

 Luând în considerare rapoartele Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport, al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniul, Fond Funciar şi al Comisiei Buget, 

Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice. 

 Conform prevederilor Legii nr. 1/2011, art. 112, alin (2). alin. (6), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3, şi art. 81, alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

mailto:primaric@sector5.ro
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 Art. 1 - Se împuterniceşte directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Mo ţoc" să 

semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, 

înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 

28.507/27.06.2018, emis de O.C.P.I. Bucureşti. 

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi directorul 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florea Cristina Alexandra 

 

Nr. 155/25.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind stimularea performanţei şcolare în cadrul proiectului 

Liceeni şi profesori de nota 10 în sectorul 5, ediţia 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii  administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, al Direcţiei Generale Economice şi al 

Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan lordache, înregistrat sub nr. 68455/19.07.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 68462/19.07.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j ) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Liceeni şi profesori de nota 10 în sectorul 5, ediţia 2018, de către 

Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan lordache.  

Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret 

Ştefan lordache, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Sumele necesare realizării programului menţionat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al 

Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache. 

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan 

Iordache vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina - Alexandra 

 

Nr. 156/25.07.2018 

*Anexa poate f i v izualizată pe site-ul Primăriei Municipiu lui Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Of icial , Secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 

  

mailto:primaric@sector5.ro
http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind casarea imobilelor situate în Str. Amurgului, nr. 35, sector 5 (corp A şi corp B), în  

care şi-a desfăşurat activitatea Şcoală Gimnazială Ion I.C. Brătianu 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de  Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.07.2018; 

 Având în vedere: 

- raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice înregistrat 

sub nr. 68.474/19.07.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr . 68.479/19.07.2018; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport, al Comisiei Urbanism, lucrări 

publice, administrarea teritoriului, domeniului public şi patrimoniului, fond funciar şi al Comisiei Buget, 

Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice. 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. 150/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; 

 În temeiul art. 45. alin.3 şi ale art. 81 alin. 2, lit. f, 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 casarea imobilelor situate în Str. Amurgului, nr. 35, sector 5 (corp A şi corp B), în 

care şi-a desfăşurat activitatea Şcoala Gimnazială Ion l.C. Brătianu. 

 ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florea Cristina Alexandra 

 

Nr. 157/25.07.2018 

 

  

mailto:primaric@sector5.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare  

a locaţiei copiilor, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar) pentru 

implementarea proiectului 

“COPIII NOŞTRII ÎN SIGURANŢĂ”  

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.07.2018; 

 

 Având în vedere: 

 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale de Poliţie Locală     

înregistrat sub nr. 68437/19.07.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorulu i 5, înregistrată sub nr. 68468/19.07.2018; 

- Rapoartele Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti al Comisiei 

Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniul, Fond 

Funciar şi al Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte  Activităţi Economice. 

În temeiul H.C.G.M.B.  nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul H.C.L. Sector 5 nr. 44/28.02.2018, privind adoptarea implementării la nivelul unităţilor şcolare 

ale sectorului 5 a proiectului “COPIII NOŞTRI ÎN SIGURANŢĂ”. 

 

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 BUCUREŞTI  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de 

monitorizare a locaţiei copiilor, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar) din  Sectorul 5, 

pentru implementarea proiectului “COPIII NOŞTRII ÎN SIGURANŢĂ”. 
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 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică  

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi unităţile de 

învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina- Alexandra 

 

Nr. 158/25.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat 

 în incinta Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.07.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 69029/23.07.2018. 

-   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 69039/23.07.2018  

- solicitarea Asociaţiei de Părinţi Garofiţa, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

67702/18.07.2018; 

-    solicitarea Grădiniţei nr. 185, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 68796/23.07.2018; 

-   HCLS 5 nr. 107/12.12.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa.  

-    H.C.L.S. 5 nr. 07/25.03.2016 şi H.C.L.S.5 nr. 51/03.05.2017 privind prelungirea perioadei de dare 

în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi 

Garofiţa. 

Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de 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 ar t. 874 din Codul Civil. 

În temeiul art. 45 alin. 3 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosinţă a spaţiului de 10 mp, situat în incinta 

Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa, cu un an. 
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ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniţei nr. 185 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, precum şi Directorul Grădiniţei nr. 185 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina Alexandra 

 

Nr. 159/25.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.07.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi 

Carieră; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

- Adresa Primăriei Sectorului 5 înregistrată sub nr. 67484/17.07.2018, transmisă şi înregistrată la Agenţia  

Naţională a Funcţionarilor  Publici sub nr. 38955/17.07.2018; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice.  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. – Se aprobă modificarea Organigramei  şi a Statului de funcţii ale aparatului propriu al 

Primăriei Sectorului 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând 

cu data de 01.09.2018. 

 

 Art. 2. – Orice alte dispoziţii contrare, se abrogă. 

 

 Art. 3. – Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina - Alexandra 

 

Nr. 160/25.07.2018 

*Anexele pot f i v izualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Of icial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului  

„Copiii din sectorul 5 învaţă să joace hochei pe gheaţă" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.07.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 69542/24.07.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 69653/24.07.2018;  

- Adresa Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă nr. 584/23.07.2018, înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 68917/23.07.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea organizării proiectului „Copiii din sectorul 5 învaţă să joace hochei pe gheaţă", 

conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local a proiectului menţionat la art. 1. 

Art. 3 - Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florea Cristina - Alexandra 

 

Nr. 161/25.07.2018 

 

*Anexa poate f i v izualizată pe site-ul Primăriei Municipiu lui Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Of icial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea clădirii Şcolii nr. 135 şi construire clădire  

cursuri şi sală de sport” – Sector 5, Municipiul Bucureşti şi aprobarea finanţării de la  Bugetul 

Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la Bugetul de 

Stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2018; 

 

Având în vedere: 

 

 Raportul comun de specialitate  al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţiei 

Generale de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 69659/24.07.2018; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice şi 

Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

 Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Adresa cu nr. 67287/16.07.2018, prin care Primăria Sectorului 5 a solicitat Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice includerea obiectivului de investiţii , “Reabilitarea clădirii Şcolii 

nr. 135 şi construire clădire cursuri şi sală de sport” – Sector 5, Municipiul Bucureşti, în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 

 

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În baza H.C.G.M.B nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin.2, lit. i şi lit. j şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehnico-economice ( D.A.L.I.- Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ) pentru 

obiectivul de investiţii "Reabilitarea clădirii Şcolii nr. 135 şi construire clădire cursuri şi sală de sport" - 

Sector 5, Municipiul Bucureşti, anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă finanţarea tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la Bugetul de 

Stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, din Bugetul Local al Sectorului 5, conform anexei 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florea Cristina Alexandra 

 

Nr. 162/26.07.2018 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
*Anexele pot f i v izualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Of icial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2018, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfăşurat  

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  

în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor şi a Grilei de evaluare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea 

Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu 

Fundaţia Filantropică „Metropolis” în vederea implementării în comun şi a finanţării proiectului „Centrul de 

ocrotire a copiilor „Acasă”; 

- Prevederile art. 48, art. 62 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (2) din Legea  nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serv iciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81    alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modifică rile şi completările 

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



460 

 

Art. 1. Proiectul ,,Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” reprezintă continuarea programului derulat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia 

Filantropică „Metropolis”, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 65/27.02.2017, până la data de 31.12.2017, conform 

termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

„Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”. 

   Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

   Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 152                       

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat  

cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea „Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activităţile nonprofit de interes local din  sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera serviciilor  

sociale, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, al 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Grilei de evaluare; 

- H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările u lterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81  alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



462 

 

Art. 1. Proiectul ,,Centrul Comunitar Ghencea” reprezintă continuarea programului derulat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 

31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

,,Centrul Comunitar Ghencea”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

          (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 153                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul  

2018, a proiectului „Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” 

 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului   

Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor şi a Grilei de evaluare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 86/28.04.2016 privind aprobarea 

cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, cu Fundaţia Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului „Centru de 

consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81   alin. (2) lit. d), n) şi q) d in 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Proiectul ,,Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” reprezintă 

continuarea programului derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 66/23.02.2017, până la 

data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

,,Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 154                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat  

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  

în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţion are a 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera serviciilor 

sociale, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Grilei de 

evaluare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 85/28.04.2016 privind aprobarea cooperării 

Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu 

Fundaţia Filantropică Metropolis  în vederea implementării în comun a proiectului „ Centrul de zi pentru 

copii şi părinţi”; 

- Prevederile art. 48, art. 62 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (2) din Legea   nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi complet ările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



466 

 

Art. 1. Proiectul ,,Centrul de zi pentru copii şi părinţi” reprezintă continuarea programului derulat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneria t cu Fundaţia 

Filantropică „Metropolis”, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 67/23.02.2017, până la data de 31.12.2017, conform 

termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anu l 2018, Proiectului 

„Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectulu i să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 155                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, 

în anul 2018, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 privind aprobarea „Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, 

al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Grilei de evaluare; 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local  Sector 6 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti în 

vederea implementării în comun şi a finanţării proiectului ,,Cantina Socială Harul”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

       În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Proiectul ,,Cantina Socială Harul” reprezintă continuarea programului derulat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin 

Bucureşti”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2017 , 

conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta.  

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

,,Cantina Socială Harul”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 156                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul  

2018, a proiectului ,,Centrul Rezidenţial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat  

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  

în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea „Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor pentru anul 2018”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, al 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Grilei de evaluare; 

- H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai 

Şcolilor din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind funcţionarea Centrului 

„Casa Sfântului Marcellin Champagnat”; 

- Prevederile art. 62 alin (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 89/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2)  lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Proiectul ,,Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” reprezintă continuarea 

programului derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat 

cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”, în baza  Legii nr. 34/1998, cu modificările și 

completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  

prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

,,Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 157                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2018, a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat 

 cu Fundaţia Principesa Margareta a României 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor şi a Grilei de evaluare; 

- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului al Sectorului 6 şi 

Fundaţia Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public “Centrul 

Comunitar Generaţii”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art.  81   alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Proiectul ,,Centrul Comunitar Generații” reprezintă continuarea programului derulat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia 

Principesa Margareta a României, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până 

la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

,,Centrul Comunitar Generații”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și con form art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 158                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2018, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat  

cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând  Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea „Procedurii privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor pentru anul 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare, 

al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Grilei de evaluare;  

- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî 

cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia 

“Centrul Creştin Bucureşti” în vederea implementării proiectului “Centrul Pilot Multifuncţional România 

Kids”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Proiectul ,,Centrul de zi România Kids” reprezintă continuarea programului derulat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul 
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Creştin Bucureşti”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 

31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la  prezenta. 

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului 

,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”. 

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi 

decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie 

modificată în mod corespunzător. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 159                                                                                                                      

Data: 03.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot f i vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București  

de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea  

asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul realizării  

în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor  

Giulești și Giulești Sârbi 

 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a domnilor consilieri U.S.R. Fășie Camelia și Daneș Mihai privind 

necesitatea de a îmbunătăți condițiile de trai și de a crește calitatea mediului și a climatului social din 

zonele Giulești Sârbi și Giulesti; 

 Având în vedere “Proiectul de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești Sârbi” 

ce se dorește a fi realizat printr-un parteneriat încheiat între autoritățile administrației publice locale din 

sectorul 6 și 1 ale Municipiului București, dar și cu participarea altor parteneri sociali ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 39, art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. c), p) și q) și    alin. (3) şi art. 115, ali n. 

(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti  împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Consiliul Local al Sectorului 1 în 

scopul realizării Proiectului de regenerare urbană şi amenajare a zonelor Giuleşti şi Giuleşti Sârbi . 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

   (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 160    

Data: 03.07.2018  
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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 împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să  

realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării 

 acestuia în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, 

 Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/BI 

 

      Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

        Ţinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada Rușețu FN, 

proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 privind transmitere din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 

administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în 

suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul 

construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico -economice - faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții proiectul „Construire și dotare 

Creșa Îngerașii”; 

- Ghidul solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul 

Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructurii educațional – 

POR/10/2017/10/10.1a/BI; 

- Legea nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Adresa Unității Administrativ Teritoriale Sector 6 nr. 5647/14.03.2018; 

- Avizul nr. 224/15.03.2018 al Ministerului Educației Naționale; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit. i) 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 împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 ca 

în numele și pe seama Consiliului Local Sector 6, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa 

Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, 

Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/BI., după cum urmează: 

a) să depună proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructuri 

educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/BI; 

b) să execute lucrările investiționale – construirea și dotarea infrastructurii; 

c) structura nou înființată va rămâne în folosința și administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6 pe perioadă nedeterminată; 

d) să autorizeze/licențieze structura înființată ca serviciu de educație timpurie antepreșcolar ă, 

respectiv “Creșă” la autoritățile competente. 

Art. 2. Se împuternicește doamna Gabriela Schmutzer – Director General al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, să semneze toate actele necesare și contractul de 

finanțare. 

Art. 3. Ulterior aprobării proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, de către instituția 

finanțatoare, Consiliul Local Sector 6 va emite o hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect, precum și cofinanțarea proprie conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului-

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului 

Operațional Regional  POR/10/2017/10/10.1a/BI. 

Art. 4. (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.: 161                                                                                                     

Data: 03.07.2018                                  
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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 îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6  

nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul  

regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Ţinând cont de prevederile: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Prog ramului local multianual de investiţii în 

scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6;  

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru 

aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin. (2) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:162 

Data:18.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate f i 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 îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local  

Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor 

 finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va  

fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

 Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare  

urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (1) lit. g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea con tului de încheiere a 

exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuţiilor privind aprobarea 

împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;  

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării 

unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată 

de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării 

Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 81 

alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe 

în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare 

urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:163 

Data:18.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate f i 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 reabilitarea termică a 75 blocuri 

de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual 

de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

117 din 27.04.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:164 

Data:18.07.2018 

 
*Anexa poate f i 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 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6  

nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile 

interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a  

împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC  

Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea  

asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

-  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiţii;   

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

- Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a 

împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. 



484 

 

RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de 

interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit . c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei menţionată la Art. 2 litera b) din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în 

valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), 

precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:165 

Data:18.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor 

de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 1” 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”; 

- Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 

și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 1” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI.  

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 1”, în cuantum de 22.747.393,29 lei (inclusiv 

TVA). 

 Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 330.867,94 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de  8.966.610,14 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a 

blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 1”. 
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 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

“Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6  prin reabilitarea termică a 

acestora - Lot 1”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 şi alte surse legal constituite. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării  proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semeneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:166 

Data:18.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor 

de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2” 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 3 –”Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”; 

- Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 

și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice ș i în sectorul 

locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI.  

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2”, în cuantum de 19.654.378,65 lei (inclusiv 

TVA). 

 Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 802.641,04 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40 % d in valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 7.540.695,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice 

a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2”. 
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 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

“Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a 

acestora - Lot 2”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 şi alte surse legal constituite. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semeneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:167 

Data:18.07.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire 

la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor  

Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București și Sectorul 6 

al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Comunicare și Relații Publice; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul de specialitate al comisiei nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. q) 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 solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București și Sectorul 6 

al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Comunicare și Relații Publice și Centrul Cultural 

European 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.:168 

Data:26.07.2018 

 

 

 
*Anexa poate f i 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării 

Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru 

perioada 2017 – 2023 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul de specialitate al comisiei nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici 

Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare 

durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:169 

Data:26.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate f i 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 repartizării unei locuinţe realizată în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin 

Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative 

şi Expunerea de motive a Primarului Sectoru lui 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe 

cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă repartizarea unei locuinţe realizată în cadrul Programului de construcţii de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada 

exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:170 

Data:26.07.2018 

*Anexa poate f i 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 

de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite 

prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

 de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii 

Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 14 din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.(1) Se aprobă propunerea privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare 

stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe. 

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum şi cele ce vor sta la 

baza evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (4) Vechimea cererii se calculează începând cu data depunerii dosarului complet (când solicitantul a 

prezentat toate actele necesare). 

 (5) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sec tor 6 nr. 

333/2016. 

 Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea exigenţelor minimale în 

asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, conform dispoziţiilor conţinute de Anexa nr. 1 din Legea 

nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,  prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:171 

Data:26.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate f i 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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafa ţă 

măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Elena 

Farago nr. 5”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41022/7/11/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se  vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:172 

Data:26.07.2018 
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SECTORUL 6 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

BIROUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL  

S.T.:528/07.08.2017 

 

Referat 

 

privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârile Consiliului Local Sector 6 nr. 90,  nr. 93 şi nr. 94, 

adoptate în şedinţa extraordinară din data de 08.05.2018 

 

 Prin prezentul REFERAT, vă aducem la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi 

completările ulterioare, îndreptarea erorilor materiale inserate în H.C.L. Sector 6 nr. 90, nr. 93 şi nr. 94, 

adoptate în şedinţa extraordinară din data de 08.05.2018, erori ce au fost sesizate de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin adresele nr. D/16273/31.07.2018, nr. 

D/16274/31.07.2018 şi nr. 881/03.08.2018, înregistrate la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu 

nr. S.T.: 525/06.08.2018, S.T.: 526/06.08.2018 şi S.T.: 527/06.08.2018. 

 La H.C.L. Sector 6 nr. 90/08.05.2018 se va îndrepta eroarea materială cuprinsă în Anexa acesteia, 

la ultimul aliniat al articolului 7 din "Capitolul II- Conducerea Centrului de Sănătate Multifuncţional 

"Sfântul Nectarie" şi structura organizatorică", pagina 4, referitoare la direcţiile/compartimentele aflate 

în subordinea Directorului Executiv al Centrului, prin eliminarea punctului 6. "Compartimentul Informare 

şi Asistenţă", iar ca efect al prezentei rectificări, aliniatul va avea următorul conţinut: „În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, Directorul Executiv emite Dispoziţii. 

 Directorul Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncţional ''SFÂNTUL NECTARIE" are în subordine 

următoarele direcţii/compartimente: 

1. Director Executiv Adjunct (Medical) - coordonează Compartimentul Medical şi Centrul de 

Recuperare; 

2. Serviciul Juridic - Resurse Umane condus de un Şef Serviciu; 

3. Serviciul Financiar, Buget, Achiziţii - coordonat de Şef Serviciu; 

4. Serviciul Administrativ , în subordinea căruia funcţionează Compartimentul Informare şi 

Asistenţă - coordonate de Şef Serviciu; 

5. Biroul de Asistenţă Socială - condus de un Şef Birou". 

 La H.C.L. Sector 6 nr. 93/08.05.2018 se va îndrepta eroarea materială cuprinsă în Anexa acesteia 

la Art. 8, după cum urmează: "Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal: 

 Serviciul social "Centrul de Zi Neghiniţă" funcţionează cu un număr total de 98 posturi, din care: 

a) Personal de conducere: şef de centru -1, 
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b) Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă medicală, personal de specialitate şi auxiliar - 

86 posturi, 

c) Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire -11 posturi. 

 Raportul angajat/beneficiar este de 1/3". 

 

 La H.C.L. Sector 6 nr. 94/08.05.2018 se va îndrepta eroarea materială cuprinsă în Anexa acesteia 

la Art. 8, astfel: "Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal: 

 

Serviciul social "Centrul de Zi Pinochio" funcţionează cu un număr total de 76 posturi, din care: 

 

a) Personal de conducere: şef de centru -1, 

b) Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă medicală, personal de specialitate şi auxiliar-61 

posturi, 

c) Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire -14 posturi. 

Raportul angajat/beneficiar este de 1/3". 

 

 Faţă de cele menţionate, în urma îndreptării erorilor materiale, celelalte prevederi ale hotărârilor, 

rămân nemodificate. 

 

 

 

SECRETAR, 

 

Demirel Spiridon 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ș T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 –  

Timpul de realizare de noi branșamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare  

pentru Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.06.2017 ÷ 27.06.2018 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de 

realizare de noi branșamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare, transmis de 

către S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea nr.18126542/09.07.2018 și înregistrat la 

AMRSP cu nr. 1564/10.07.2018; 

- Referatul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de 

realizare de noi branșamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ținând cont 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; 

- prevederile art.18 din Actul Adițional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 245/2013 prin care se specifică că „Părțile convin ca atât Concesionarul cât și 

Autoritatea de Reglementare Tehnică să aibă la dispoziție perioade identice, de către 20 de 

zile, pentru realizarea rapoartelor și concluziilor solicitate...”; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 41/2003, nr. 23/2004, nr. 37/2004, nr. 

18/2006, nr. 16/2007, nr. 8/2008, nr. 4/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 9/2010, nr. 

7/2011, nr. 8/2012, nr.14/2013, nr.19/2014, nr. 9/2015, nr. 29/2016 şi nr. 25/2017;  

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 / 2009 și completat prin prevederile Actului Adițional 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  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 – Timp de 

realizare de noi branșamente la conductele de apă /sau racorduri la canalizare, pentru cererile înregistrate 
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în perioada 27.03.2017 ÷ 26.03.2018, și tratate în perioada de Evaluare a Continuării Conformității, 

respectiv 28.06.2017 ÷ 27.06.2018, prezentată în Anexă și care face parte integrantă din prezenta Decizie.  

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de SC Apa Nova București SA sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund realității, 

va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

Conformității.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 33/27.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate f i vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 


