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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1007 din 13.06.2018 

 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 4324/24.05.2018 al Direcției de Mediu;  

 

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

 

 În baza HCGMB nr. 258/30.06.2017 privind aprobarea proiectului ”Bicicliști în București”; 

 

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

proiectului ”Bicicliști în București” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017; 

 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea a 5800 de vouchere în cadrul proiectului ”Bicicliști 

în București”, destinate achiziționării de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice și dispozitive de tip 

Segway/Ninebot, anexă la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art. 2. Direcția de Mediu, Direcția Generală Economică, Direcția Informatică, Direcția Generală de 

Poliție Locală și Control a Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

 

AVIZAT  AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Georgiana ZAMFIR 

Adrian IORDACHE   
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AVIZAT 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL 

Ștefan Cristinel MITROI 

 

 

 

 

AVIZAT 

DIRECȚIA DE MEDIU 

DIRECTOR EXECUTIV 

Simona-Mariana POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

cons.sup. Bogdan Popescu 

 

 
 

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

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1104 din 26.06.2018 

 

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

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

trimestrul III 2018 

 

 Având în vedere referatul Direcției Venituri nr. 8477/12.06.2018; 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

215/2006 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006; 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru trimestrul III 2018 se va indexa cu 

1,31% față de cel aferent trimestrului II 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziție. 

 

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

Administrației Fondului Imobiliar și tuturor unităților care administrează spații cu altă destinație decât aceea 

de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București coeficientul de indexare 

aferent trimestrului III 2018. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Georgiana ZAMFIR 

 

 

Întocmit, Daniel Gulan 

 

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

 
DISPOZIŢIE 

Nr. 1105 din 26.06.2018 
 

Privind decizia de expropriere parțială pentru imobilul teren situat în Municipiul București, 
B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 36, sector 3, afectat de lucrarea de utilitate publică 

”Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu” 
 
 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8642/16.05.2018; 

 
 Conform art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, 
republicată și modificată, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011; 

 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 379/11.09.2017 privind 

aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru suprafața de 169 mp parte din terenul proprietate 
privată de la adresa B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 36, sector 3, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate 
publică ”Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu” 

 

 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, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 36, sector 3, a fost consemnată în contul de afectațiune 

specială deschis pe numele acestuia, conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
București nr. 379/11.09.2017, 

 
 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 și completările ulterioare, 
 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
DISPUNE: 

 
 Art. 1 Se expropriază suprafața de 169 mp. din imobilul teren proprietate privată menționat în Anexa 

nr. 1, calitatea de expropriator revenind Municipiul București. De la data emiterii prezentei Dispoziții 
operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra suprafeței de 169 mp. din imobilul teren situat 
în Municipiul București, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 36, sector 3 afectat de lucrarea de utilitate publică 
„Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe B-dul. Liviu Rebreanu”, identificat potrivit Anexei nr. 1, 
din proprietatea privată a persoanei juridice SC Agrorom Distribution Services SRL în proprietatea publică 
a Municipiului București. 



7 

 

 Art. 2 Prezenta Dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea suprafeței 
de 169 mp. parte din imobilul teren identificat în Anexa nr. 1, atât împotriva persoanei expropriate, cât și 
împotriva celor care pretind orice drept legat de acest imobil teren 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 documente 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 3 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 suprafața de 169 mp. din imobilul teren expropriat face parte 

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

prevederile prezentei Dispoziții. 

 
PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 
  

AVIZAT   
DIRECȚIA JURIDIC   
Director Executiv,   
Adrian IORDACHE  

 
SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Georgiana ZAMFIR 

 

Întocmit, Natalia Dumitrescu 

 

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

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1106 din 26.06.2018 

 

Privind decizia de expropriere parțială pentru imobilul teren situat în Municipiul  

București, Strada Barbu Văcărescu nr. 277-279, sector 2, afectat de lucrarea de utilitate  

publică 

”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și 

Strada Barbu Văcărescu – Tronson II” 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8641/16.05.2018; 

 

 Conform art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 și art. 9 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. 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. 341/30.08.2017 privind 

declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică ”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu 

Văcărescu – Tronson II”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local, 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 8 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, Str. Barbu Văcărescu nr. 277-291, sector 2 a fost consemnată în contul de 

afectațiune specială deschis pe numele acestuia, conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 341/30.08.2017, 

 

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

 

 În temeiul art. 6 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 și în temeiul 

art. 61 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e și art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 
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PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se expropriază suprafața de 3.174 mp. din imobilul teren proprietate privată menționat în 

Anexa nr. 1, calitatea de expropriator revenind Municipiul București. De la data emiterii prezentei Dispoziții 

operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra suprafeței de 3.174 mp. din imobilul teren 

situat în Municipiul București, Str. Barbu Văcărescu nr. 277-291, sector 2 afectat de lucrarea de utilitate 

publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu – 

Tronson II”, identificat potrivit Anexei nr. 1, din proprietatea privată a persoanei fizice Saadati Sohi 

Manochehr în proprietatea publică a Municipiului București. 

 

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

de 3.174 mp. parte din imobilul teren identificat în Anexa nr. 1, atât împotriva persoanei expropriate, cât și 

împotriva celor care pretind orice drept legat de acest imobil teren, 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 documente 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 2 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. 
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 Art. 7 Anexa nr. 1 cuprinzând suprafața de 3.174 mp. din imobilul teren expropriat face parte 

integrantă din prezenta Dispoziție. 

 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei Dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

GABRIELA FIREA 

  

  Secretar General  

al Municipiului București 

Georgiana ZAMFIR 

   

AVIZAT   

DIRECȚIA JURIDIC   

DIRECTOR EXECUTIV   

Adrian IORDACHE   

 
 

Întocmit, Natalia Dumitrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ”Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din  

spitale cu ajutorul roboților” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului 

 

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

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

București nr. 932/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 30/12.06.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 326/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/30.08.2017 

privind aprobarea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub 

titulatura ”Propune pentru București!”; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul ”Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din 

spitale cu ajutorul roboților”.  

 Art. 2 Proiectul se va derula prin Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș”.  

 Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului la suma de 159.000 Euro + TVA (877.877,637 RON echivalent 

în lei la curs BNR din data de 30 mai 1 Euro = 4,6397 RON). 

 Art. 4 Se aprobă Regulamentul privind implementarea proiectului ”Tehnologie revoluționară de 

eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților”, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 306 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea proiectului ”Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru  

elevii din Municipiul București” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului 

 

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

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

Medicale București nr. 937/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 31/12.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 327/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/30.08.2017 

privind aprobarea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub 

titulatura ”Propune pentru București!”; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul ”Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru 

elevii din Municipiul București”.  

 Art. 2 Proiectul se va derula prin Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan 

Theodorescu”. 

 Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului la suma de 199.943,83 Euro, respectiv 925.500,00 RON 

echivalent în lei la curs BNR din data de 29.05.2018, 1 Euro = 4.6288 RON. 

 Art. 4 Se aprobă Regulamentul privind implementarea proiectului ”Consultații stomatologice și 

aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 307 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea proiectului ”Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind  

implementarea proiectului 

 

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

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

București nr. 931/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 32/12.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 328/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/30.08.2017 

privind aprobarea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub 

titulatura ”Propune pentru București!”; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul ” Newborn - Oncofertilitate”.  

 Art. 2 Se aprobă bugetul proiectului în suma de 879.991,81 RON (echivalent 189.665,67 Euro la 

curs BNR din data de 30.05.2018 de 1 Euro = 4,6397 RON/Euro-buget maxim conform Fișă proiect nr. 

93 este de 190.000 Euro). 

 Art. 3 Se aprobă derularea proiectului prin Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie ”Prof. Dr. 

Panait Sârbu”. 

 Art. 4 Se aprobă Regulamentul privind implementarea proiectului ”Newborn - Oncofertilitate”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 308 

 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea proiectului ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”  

 

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

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

București nr. 983/12.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 34/14.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 351/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”.  

 Art. 2 Proiectul ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente” constă în acordarea unui 

sprijin financiar pentru realizarea unui test genetic, în suma de 17.000 lei/beneficiar. 

 Art. 3 Bugetul multianual al proiectului va fi de 17.000.000 lei, pentru perioada septembrie 2018-

decembrie 2019, pentru aproximativ 1000 de beneficiari. 

 Art. 4 În termen de 45 de zile, de la aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului 

București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind 

implementarea proiectului ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”. 

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

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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 309 
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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 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 cadrul 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 București şi raportul de 

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 999/13.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 36/14.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 352/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului 

propriu al Municipiului București pe anul 2018; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 şi art. 45 alin. (2) și alin. (5) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I 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 medical și personalul auxiliar care își 

desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București”. 

 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 medical și personalul auxiliar care își 
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desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București”. 

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

253/04.05.2018 rămân neschimbate.  

 Art. V 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 310 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentară, prin acordarea de  

granturi unităților de învățământ 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3697/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 120/13.06.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 25/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 329/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -    Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  art. 5 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Ordinul Ministrului Educației nr. 5.576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 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 contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentară, prin acordarea de 

granturi unităților de învățământ, pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 

rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare. 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să aprobe metodologia de 

acordare a granturilor prevăzute la art. 1 și să facă toate demersurile necesare facilitării accesului la 

finanțare a tuturor unităților de învățământ de pe raza Municipiului București, pentru acordarea Premiilor 

Primăriei Capitalei pentru performanță și merit deosebit și pentru stimularea incluziunii la nivelul 

comunității. 

 Art. 3 Premiile Primăriei Capitalei și cuantumul acestora, care vor fi acordate în cadrul granturilor 

prevăzute la art. 1, sunt următoarele: 

 a) Premiile Primăriei Capitalei pentru performanță, în cuantum de 600 lei fiecare, se vor acorda 

conform criteriilor stabilite prin metodologia de acordare a granturilor; 

 b) Premiile Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum de 1000 lei fiecare, se vor 

acorda elevilor care au obținut media generală 10 în anul școlar anterior, pentru elevii aflați în 

clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional; 

 c) Premiile Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum de 400 lei fiecare, se vor 

acorda elevilor care au obținut media generală între 9.50 – 9.99 și nota 10 la purtare în anul 

școlar anterior, pentru elevii aflați în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional; 
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 d) Premiile Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum de 300 lei fiecare, se vor 

acorda elevilor care au obținut media generală între 8.50 – 9.49 și nota 10 la purtare în anul 

școlar anterior, pentru elevii aflați în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional; 

 Art. 4 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 311 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care își  

aniversează căsătoria 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism, Direcţiei Generale Economice şi Centrului 

pentru Seniori al Municipiului Bucureşti nr. 423/3692/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 33/13.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanţe nr. 132/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 330/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 258 din Codul Civil; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 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 acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei 

pentru familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie, 1.500 lei pentru familiile care împlinesc 50 de ani 

de căsătorie și 3.000 lei pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie. 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul pentru acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru 

aniversarea căsătoriei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Vor beneficia de „Diploma de Onoare” și premiul corespunzător cuplurile care împlinesc 25, 

50 și respectiv 75 de ani de căsătorie începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

şi Centrul pentru Seniori 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 312 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea Programului Municipal „Prețuim Patrimoniul”, program multianual 

 de dezvoltare durabilă dedicat Anului 2018 – Anul european al patrimoniului cultural 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3712/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 34/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 331/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în 

care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale contribuie la 

acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția 

contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât 

statul, municipiul, orașul sau comuna; 

 - Legii 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; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct. 10, pct. 11 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 iniţierea şi derularea Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program 

multianual de dezvoltare durabilă dedicat Anului 2018 - Anul european al patrimoniului cultural. 

 Art. 2 (1) Programul Municipal "Prețuim Patrimoniul” are ca obiectiv general conservarea, 

protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil din municipiul Bucureşti, indiferent de 

proprietar, în baza şi cu respectarea legislaţiei incidente în vigoare. 

 (2) Obiectivele specifice ale Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul” constau în intervenţii la 

imobilele monumente istorice, indiferent de proprietar, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modficările și completările ulterioare, în baza solicitărilor primite 

de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale (inclusiv pentru subunităţile administrativ-teritoriale 

şi/sau instituţiile/serviciile publice de subordonare locală/centrală), persoane fizice şi juridice de drept 

privat, proprietare ale unui imobil monument istoric din municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Sursele de finanţare necesare derulării Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul” se vor 

asigura de la bugetul local, prin bugetul structurilor de specialitate ale Municipiului Bucureşti, în limita 

prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite. 
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 Art.4 Pe perioada realizării investiţiilor înscrise în Programul Municipal "Prețuim Patrimoniul”, 

imobilele (construcţie/construcţie şi teren) monumente istorice, aflate în proprietatea publică sau privată 

a statului şi/sau în administrarea subunităţilor administrativ-teritoriale şi/sau instituţiilor/serviciilor publice 

de subordonare locală/centrală, se preiau în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, de către municipiul 

Bucureşti prin compartimentele de specialitate. 

 Art. 5 Pentru intervenţiile asupra imobilelor monumente istorice din municipiul Bucureşti, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, incluse în prezentul Program Municipal 

"Prețuim Patrimoniul” şi care constituie cauză de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulteriaore, coroborate cu 

cele ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, compartimentele 

de specialitate din Primăria Municipiului Bucureşti au obligaţia de a îndeplini cerinţele legale în vederea 

achiziţionării/dobândirii  prin expropriere/transfer a construcţiilor şi terenurilor aferente obiectivului de 

investiţii, inclusiv pentru declararea utilităţii publice, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectivului general 

al Programului. 

 Art. 6 În termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri, compartimentul de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti va înainta spre aprobarea autorităţii deliberative 

Regulamentul de aplicare a Programului Municipal multianual "Prețuim Patrimoniul”. 

 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 313 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea susținerii financiare în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu  

privire la creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor prin măsuri de  

reabilitate structural – arhitecturală a anvelopei clădirii Palatului Universității București 

  

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 952/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 121/13.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 332/13.06.2018 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. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), 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 susținerea financiară în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la 

creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural – arhitecturală 

a anvelopei clădirii Palatului Universității  București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011 

privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 2 Finanțarea se va face astfel: 

 a) 50% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale sub formă de grant; 

 b) 50% din bugetul local cu recuperarea sumelor în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 

creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, cu modificările şi 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 314 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp  

situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147,  

sectorul 2 – „Parc Verdi” 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 10246/07.06.2018, Direcţiei de Mediu nr. 4829/07.06.2018 

și al Direcției Juridic nr. 13166/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 78/12.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 333/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordonanței Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp 

situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 – „Parc Verdi”. 

 Art. 2 Achiziționarea terenurilor prevăzute la art. 1 va fi supusă 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 Bucureşti 

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 315 
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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 de utilitate publică ”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în  

zona centrală a Municipiului București” – Traseu 2 – Piața Victoriei – Bd. Iancu de  

Hunedoara – Șos. Ștefan Cel Mare – Șos. Mihai Bravu 

 

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

specialitate nr. 940/07.06.2018 al Direcţiei Generale Investiții; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 50/14.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 122/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

334/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 43/08.06.2018 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 aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică 

”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” – Traseu 

2 – Piața Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan Cel Mare – Șos. Mihai Bravu, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

surse. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 316 

 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de  

investiții de utilitate publică ”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în  

zona centrală a Municipiului București” – Traseu 3 – Calea Victoriei – Bd. Regina  

Elisabeta – Bd. M. Kogălniceanu  – Splaiul Independenței 

 

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

specialitate nr. 939/07.06.2018 al Direcţiei Generale Investiții; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 47/14.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 123/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

335/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 44/08.06.2018 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 aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică 

”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” – Traseu 

3 – Calea  Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. M. Kogălniceanu  – Splaiul Independenței, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

surse. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 317 
*Anexa poate fi 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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de  

investiții de utilitate publică ”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în  

zona centrală a Municipiului București” – Traseu 4 – Bd. Libertății  – Bd. Unirii – Bd. 

 Decebal – Bd. Basarabia 

 

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

specialitate nr. 938/07.06.2018 al Direcţiei Generale Investiții; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 48/14.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 124/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

336/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 45/08.06.2018 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 aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică 

”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” – Traseu 

4 – Bd. Libertății – Bd. Unirii – Bd. Decebal  – Bd. Basarabia, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

surse. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 318 

 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de  

investiții de utilitate publică ”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în  

zona centrală a Municipiului București 

 

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

specialitate nr. 950/08.06.2018 al Direcţiei Generale Investiții; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 49/14.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 125/13.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație 

civică nr. 24/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 337/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 42/08.06.2018 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 aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică 

”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

surse. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 319 

 
*Anexa poate fi 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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de  

investiții consolidare imobil situat în București, Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 950/07.06.2018 și Administrația Municipală pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2370/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 126/13.06.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 338/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanța 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 privind înființarea 

Adminsitrației 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; 

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

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

construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor 

alocate anual cu acestă destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucărilor 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 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. 

2015/2001 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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici, aferenți obiectivului de investiții 

consolidare imobil situat în București, Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 modificată prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 273/17.05.2018, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. II (1) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 și anexa nr. 1 

la acestă hotărâre se modifică în mod corespunzător. 
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 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

346/17.12.2010 rămân neschimbate. 

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

și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea finanțării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor  

de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuințe multietajate încadrate în clasa I de risc  

seismic și care prezintă pericol public 

  
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 
specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 951/07.06.2018 și al Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2371/07.06.2018; 
 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 127/13.06.2018 şi raportul Comisiei 
juridice şi de disciplină nr. 339/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 
existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Normei metodologice de aplicare a 
acesteia;  
- 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. 
- Norma internă a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin 
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), 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 finanțarea prin transfer de la bugetul local al Municipiului București a cheltuielilor 
pentru proiectarea lucrărilor de intervenție a imobilelor menționate în anexa, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, imobile ce au destinația de locuințe multietajate, sunt încadrate în clasa I de risc 
seismic și prezintă pericol public. 
 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
și Administrațiea 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 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 321 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public  

și/sau privat al Municipiului București  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul comun de specialitate nr. 

10244/07.06.2018 al Direcţiei Transporturi și nr. 4955/07.06.2018 al Direcției de Mediu; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 57/14.06.2018, Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 128/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

340//13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) 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 tarifele de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al 

Municipiului București, precum și zonificarea de aplicare a acestora, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 iulie 2018. 

 Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 84/2004 privind reactualizarea taxelor pentru parcajele de utilitate publică cu plată, precum 

și orice altă prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 322 

 
 

 

 

 

*Anexa poate fi 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 preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice pentru 51 blocuri  

din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței  

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 936/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 129/13.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 341/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresele Primăriei Sectorului 6 nr. 2671/30.05.2018 și nr. 2792/05.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -   anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și 

de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea 

Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 

din municipiul București; 

 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 preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice 

pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform anexei care face parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

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

și Consiliul Local al Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 323 

 
*Anexa poate fi 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 preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice pentru 11 blocuri  

din sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței  

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 935/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 130/13.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 342/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. 33400/05.06.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și 

de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea    

Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 

din municipiul București; 

 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 preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice 

pentru 11 blocuri din sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform anexei care face parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

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

și Consiliul Local al Sectorului 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 324 
 

*Anexa poate fi 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 aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiului București 2018-2022  

 

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

specialitate al Direcției de Mediu nr. 4830/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 24/12.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 343/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Agenției pentru Protecția Mediului București nr. 12759/21.05.2018 

însoțită de referatul de avizare nr. 1/1745/VT/21.05.2018 emis de Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului prin care s-a decis avizarea finală a Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul 

București 2018-2022; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de 

menţinere a calităţii aerului; 

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

republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 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 Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiului București 2018-2022 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General respectiv Direcția 

Transporturi, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția 

Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, 

instituția publică de interes local în subordinea Primarului General, respectiv Direcția Generală de Poliție 

Locală și Control a Municipiului București, instituții de interes public local în subordinea Consiliului 

General al Municipiului București pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, 

respectiv Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Regia Autonomă 

de Transport București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, companiile 

municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat 

majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București 

S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking 

București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., Compania 

Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului 
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Verde București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Termoenergetică București-Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul 

Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarilor sectorelor 1 - 6, instituțiile aflate 

în subordinea Consiliilor Locale Sector 1 - 6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor 

din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București. 

 Art. 4 Metrorex, CNAIR, Administrația Fondului de Mediu, Institutul Național de Sănatate Publică 

vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în 

Municipiul București. 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenției pentru Protecția Mediului București și va fi 

adusă la cunoștință publică conform legii.   

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" istoricului Ioan Aurel Pop 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3645/06.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 35/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 344/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul 

Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" istoricului Ioan 

Aurel Pop – președintele Academiei Române pentru contribuția domniei sale la promovarea valorilor 

culturii și civilizației românești. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 326 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului  

total de posturi, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale  

acestuia, precum și reducerea numărului total de posturi aprobat pentru aparatul de  

specialitate al Primarului General și pentru un serviciu public de interes local 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3701/08.06.2018 și al Direcției 

Managementul Resurselor Umane nr. 6153/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 133/14.06.2018, raportul Comisiei cultură 

și culte nr. 36/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 345/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înființează Centrul Cultural EXPO ARTE, serviciul public de interes local al Municipiului 

București, persoană juridică de drept public. 

 Art. 2 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului Cultural EXPO ARTE se va face 

din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local al Municipiului București.  

 Art. 3 Sediul administrativ al Centrului Cultural EXPO ARTE va fi în Bd. Elisabeta, nr. 47, sectorul 

5, București. 

 Art. 4 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 11 posturi, din care 3 posturi de conducere, 

statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului Cultural EXPO ARTE, conform 

anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

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

cu numărul curent 23 – Centrul Cultural EXPO ARTE. 

 (2) Titlui Anexei nr. 3b se completează cu Centrul Cultural EXPO ARTE. 
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 (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu 

modificările ulterioare rămân neschimbate. 

 Art. 6 (1) Se reduce numărul total de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General de 

la 1269 la 1263, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție de natură contractuală: 

 a) poziția nr. 316, 476, 596, 652, 666 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad 

profesional IA. 

 b) poziția nr. 322 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional I. 

 (2) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Fondului Imobiliar de la 165 de posturi la 

160, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

 a) poziția nr. 16 din statul de funcții – consilier juridic (S), grad profesional II. 

 b) poziția nr. 58 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional I. 

 c) pozițiile nr. 101, 102 și 146 din statul de funcții – referent (M), treapta profesională IA. 

 Art. 7 (1) Prevederile art. 3 alin. (2) și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 10/2018, se modifică în consecință conform art. 6 alin. (1) din prezenta hotărâre. 

  (2) Prevederile art. 1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 195/2018, se modifică în consecință conform art. 6 alin. (2) din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Centrul Cultural EXPO ARTE și Adminsitrația 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 327 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate 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 transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația  

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 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 București şi raportul de 

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 10323/07.06.2018, al Administrației Fondului Imobiliar nr. 

DG1171/07.06.2018, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 

2369/07.06.2018 și al Direcției Generale Investiții nr. 948/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 79/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 346/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 2281/05.06.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016, completată prin 

Hotărârea nr. 1/2018; 

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

Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind 

modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar 

majoritar; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor prevăzute în anexa 

la prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare. 

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

imobilelor prevăzute la art. 1, în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și încasarea chiriei 

până la încheierea proceselor verbale de predare-primire și începerea lucrărilor 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 
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Seismic, pe măsură ce demarează lucrările, urmând a se face restituirea la finalizarea lucrărilor, tot pe 

bază de procese verbale. 

 Art. 4 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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti către 

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a părții din imobilul 

situat în Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, aflată în domeniul public al Municipiului București, în 

vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 7736/08.05.2018, al Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1914/10.05.2018 și al Direcției Generale Investiții nr. 

949/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 80/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 347/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 1778/02.05.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016, completată prin 

Hotărârea nr. 1/2018; 

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

Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind 

modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar 

majoritar; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. (a) pct. 17 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 Consiliului General al Municipiului București prin 

Direcția Administrativă către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a 

părții din imobilul situat în str. Academiei nr. 3-5, sector 3, aflată în domeniul public al municipiului 

București, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.  

 Art. 2. Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se 

modifică corespunzător. 
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 Art. 3. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 23/1997 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 4. Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de proces verbal încheiat între Direcția 

Administrativă și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

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

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Direcția Administrativă vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 329 
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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 român prin Direcția Generală Regională a  

Finanțelor Publice București în domeniul public al Municipiului București și administrarea  

Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat  

în sectorul 2 al Municipiului București, strada Barbu Văcărescu nr. 168 - 172, în vederea  

realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare și alei pentru  

circulație pietonală, locuri de parcare, precum și declararea acesteia din bun de interes  

public național în bun de interes public local 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 10223/06.06.2018 și al Direcției Generale Infrastructură nr. 

601/06.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 81/12.06.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția 

mediului nr. 23/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 348/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 614/19.12.2017 privind solicitarea de 

către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al 

statului român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor publice București, în domeniul 

public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, în 

suprafață de 160 mp teren din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, strada Barbu 

Văcărescu nr. 168 - 172, în vederea realizării obiectivului de investiții Lărgire Șoseaua Fabrica de 

Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) 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 solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul 

public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei 

suprafețe de 3812 mp din imobilul – teren din suprafață totală de 7943 mp, suprafață trecută în acte, 

respectiv suprafața de 3972 mp rezultată din măsurători, situat în strada Barbu Văcărescu nr. 168 – 172, 

sector 2, București, înscris în Cartea Funciară nr. 231245 a Municipiului București, proprietate a statului 

român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor publice București, precum și declararea din bun de 
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interes public național în bun de interes public local, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip 

peisagistic, spații verzi, trotuare și alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare. 

 Art. 2. Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 

 Art. 4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 declararea ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului  

București a imobilului – teren cu destinația de drum, ce face legătura cu strada  
Jandarmeriei, sector 1, București 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul 
comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu și al Direcției Transporturi nr. 7494/07.06.2018; 
 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 82/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 
nr. 349/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 
 Ținând cont de adresa Direcției Transporturi nr. 7543/27.04.2018; 
 În conformitate cu prevederile: 
 -  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 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, republicată; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) pct. 13 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 declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București imobilul – teren cu 
destinația de drum, ce face legătura cu strada Jandarmeriei, sector 1, București, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Imobilul menționat la art. 1 se dă în administrarea Administrației Străzilor București. 
 Art. 3 Conform configurației din teren acest imobil cu destinația de drum se încadrează în 
categoria străzilor de categoria a IV-a, de folosință locală.  
 Art. 4 Imobilul precizat la art. 1 va fi inventariat de către administrator, conform listei anexă la 
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 
 Art. 5 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se 
modifică în mod corespunzător. 
 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 
şi Administrația Străzilor 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 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 331 

 
*Anexa poate fi 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 declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Bucureşti a unei cote 

 de 4/6 din imobilul situat în București, str. Gutenberg, nr. 9, sector 5, în vederea realizării formalităților  

de publicitate imobiliară 

 

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

comun de specialitate al Direcției Transporturi și al Direcţiei Patrimoniu nr. 9217/09.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 83/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 350/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 41 alin. (7) 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), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Bucureşti, cota de 4/6 din 

imobilul situat în București, str. Gutenberg, nr. 9, sector 5, imobil ce se identifică conform planului anexă 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București se modifică în 

mod corespunzător. 

 Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară specială a 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 332 

 

 
*Anexa poate fi 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 solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unei părți  

din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 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 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul de 
specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 7998/11.05.2018; 
 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 70/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 
nr. 301/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 
 În conformitate cu prevederile art. 9, alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, republicată, cu modificările şi completările următoare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 unei părți din 
imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea 
Consiliului General al Municipiului București în vederea executării unor lucrări de reabilitare și 
amenajare, 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 În cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al 
statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
 Art. 4 Predarea – preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile 
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului. 
 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija 
Secretarului General al Municipiului București. 
 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 
și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 333 
*Anexa poate fi 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 transmiterea unor străzi proprietate a Municipiului București conform  

Contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2014 în administrarea Consiliului  

General al Municipiului București prin Administrație Străzilor și în administrarea Consiliului  

Local al Sectorului 1 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 10209/06.06.2018 și al Direcției Transporturi nr. 

9946/05.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 84/12.06.2018, raportul Comisiei Transporturi și 

infrastructură urbană nr. 53/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 353/13.06.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de: 

 - Adresa nr. 11139/2018 a Administrației Străzilor; 

 - Adresa nr. 8093/2018 a Direcției Transporturi; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea arterelor de circulație denumite Bd. Petroliștilor și Str. Virgiliu Tacit 

situate în sectorul 1, proprietate a Municipiului București conform Contractului de donație autentificat sub 

nr. 303/12.05.2014 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrație 

Străzilor. 

 Art. 2 Se aprobă transmiterea arterelor de circulație denumite str. Teodor Mehedințeanu și str. 

Gregoriu Ștefănescu situate în sectorul 1, proprietate a Municipiului București conform Contractului de 

donație autentificat sub nr. 303/12.05.2014 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art. 3 Arterele de circulație menționate la art. 1 și art. 2 aparțin domeniului public al Municipiului 

București și se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 și lista 

anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică corespunzător. 

 Art. 5 Administrația Străzilor și Consiliul Local al Sectorului 1 vor inventaria arterele de circulație 

precizate la art. 1, conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

186/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
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 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Administrația Străzilor şi Consiliul Local Sector 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București, în baza  

exercitării dreptului de preemțiune a Municipiului București la vânzarea imobilelor monument  

istoric 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3605/06.06.2018 și al Direcției Generale 

Economice – Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 5304/06.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 85/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 354/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  Nota de fundamentare a Comisiei de analiză a solicitărilor privind exercitarea Dreptului de 

Preemțiune nr. 382/16.01.2018;  

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 49/22.02.2018 privind acordul de 

principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, 

cu destinația de spațiu cultural; 

 -   Raportul Comisiei de Negociere nr. 3369/24.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), b) și d), alin. (6) lit. a) pct. 4 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 cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, București, având 

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

destinația de spațiu cultural. 

 Art. 2 Se aprobă prețul maximal de achiziție al imobilului de 20.047.890 lei, fără TVA și celelalte 

taxe și impozite aferente datorate de Municipiul București, prin aprobarea Raportului de evaluare al S.C. 

MEDIA CITY S.R.L. nr. 31/23.02.2018, anexa nr. 2 și a procesului verbal nr. 3330/23.05.2018, anexa nr. 

3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București, să semneze în numele și pentru Municipiul București toate documentele îndeplinirii scopului 

precizat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului București. 
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 Art. 5 După încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, imobilul va intra în domeniul public al 

Municipiului București, cu destinația de spațiu cultural și administrarea Teatrului Dramaturgilor 

Români/Teatrului Foarte Mic, instituții publice de cultură de interes local. Patrimoniul Teatrului 

Dramaturgilor Români și a Teatrului Foarte Mic se modifică corespunzător. 

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

Teatrul Dramaturgilor Români și Teatrul Foarte Mic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce  

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 17/30.05.2018, situat în  

Bucureşti, Bd. Camil Ressu nr. 22, bl. A6, et. 6, ap. 27, sector 3 și transmiterea  

acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 8440.2/05.06.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 86/12.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 355/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 17/30.05.2018; 

 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), art. 121 alin. (1) alin. (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 17/30.05.2018, 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 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București  

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unei părți din imobilul situat în str. Turnu  

Măgurele nr. 5, sector 4 

  

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 10110/06.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 87/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 356/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -    Hotărârii nr. 69/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 4; 

 -   adresa nr. 24768/05.06.2018 a Direcției Control din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală 

și Control;  

 -    adresa nr. 18651/05.04.2018 a Primăriei Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a), 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 transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4, parte din imobilul situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sectorul 4, în 

suprafață de 3412 mp din suprafața totală de 8750 mp, în vederea construirii unei parcări. 

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

 Art. 3 Imobilul precizat la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului 

București, iar inventarierea va fi făcută 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 Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe baza unui proces – verbal 

încheiat între Municipiul București și Consiliul Local al Sectorului 4, în termen de 60 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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 Art. 6 Consiliul Local al Sectorului 4 va efectua toate demersurile în vederea dezmembrării 

imobilului prevăzut la art. 1 și înscrierii dreptului de administrare în cartea funciară. 

 Art. 7 Toate costurile lucrărilor de construire a parcării vor fi suportate din bugetul Consiliului Local 

al Sectorului 4. 

 Art. 8 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 transmiterea  Lacului ”Drumului Taberei”, a sistemului de puțuri  
de alimentare cât și grupul sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei, din  
administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București 
  

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 
specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 10143/08.06.2018, al Direcției de Mediu nr. 
4903/08.06.2018 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement; 
 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 88/12.06.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția 
mediului nr. 22/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 357/13.06.2018 din cadrul 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a), 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 aprobă transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement 
București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, a Lacului ”Drumul 
Taberei” și a sistemului de puțuri de alimentare cât și grupul sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei. 
 Art. 2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică conform planului topografic sc. 1:2000, anexă care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Predarea – primirea bunurilor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre se face în termen de 
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 4 Păstrarea funcționalității imobilelor prevăzute la art. 1, este obligatorie, schimbarea 
destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 
 Art. 5 Se împuternicește administratorul să efectueze toate operațiunile aferente publicității 
imobiliare pentru și în numele Municipiului București. 
 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 
și Consiliul Local al Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 338 
 
*Anexa poate fi 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 trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul  

privat al Municipiului București a unor mijloace fixe pentru scoaterea din funcțiune în  

vederea casării și valorificării 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 8346/06.06.2018 și Direcției Transporturi nr. 

10000/05.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 89/12.06.2018, raportul Comisiei transporturi și 

infrastructură urbană nr. 54/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 358/13.06.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de: 

 - Adresa nr. 426475/2018 a Regiei Autonome de Transport București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 20/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 -  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; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al 

Municipiului București a mijloacelor fixe cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării.  

 Art. 2 Scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestor active va fi adusă la îndeplinire de 

către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 20/2018 și cu respectarea prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 112/2000. 

 Art. 3 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică 

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

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

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și  

Amenajarea Teritoriului 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 42/13.06.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 360/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) 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 Regulamentul de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 30/30.01.2017. 

 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 340 

 

 
 

 

*Anexa poate fi 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 modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General  

aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu 

 modificările și completările ulterioare 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 41/13.06.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 361/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

        -   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 Consiliului General 

al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 324/2010, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 241/2011, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2012 şi 

Consiliului General al Municipiului București nr. 224/15.12.2015; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) 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 Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare 

se modifică și se completează astfel: 

 În Cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 1. Domeniu de aplicare, alin. 1.1 se 

reformulează și va avea următorul conținut: 

 „1.1 – Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al 

Municipiului București stabilit conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

194/14.10.2004. Regulamentul conține totodată, în capitolul EX, recomandări privind vocația unor 

terenuri limitrofe teritoriului administrativ al Municipiului București, importante pentru existența actuală și 

pentru dezvoltarea corelată a Capitalei cu comunele înconjurătoare. Este necesar ca aceste 

recomandări să fie luate în considerare și confirmate prin Planurile de Amenajare Teritorială ale 

Aglomerației Urbane și Zonei Metropolitate și prin Planurile Urbanistice Generale reactualizate ale 

respectivelor comune.” 
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 În cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 1. Domeniu de aplicare, alin. 1.2 și alin. 1.3 

se abrogă. 

 În cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 3. Condiții de aplicare, alin. 3.2 se 

reformulează și va avea următorul conținut: 

 „3.2 Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale 

permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea 

unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale în condițiile legii și ale prezentului 

regulament.” 

 În cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 3. Condiții de aplicare, alin. 3.4 se abrogă. 

 În cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, 

alin. 4.2 se reformulează și va avea următorul conținut: 

 „4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.” 

 În cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, 

alin. 4.3, alin. 4.4 și alin. 4.5 se abrogă. 

 În cuprinsul Titlului I – Prescripții Generale – punctul 5. Condiții de construibilitate a parcelelor, 

după alin. 5.5 se introduce alin. 5.6, având următorul conținut: 

 „5.6 – Prin excepție de la prevederile alin. 5.4 și 5.5 în cazul proiectelor publice, finanțate integral 

de la bugetul local, ce urmează a fi realizate pe o singură parcelă proprietate publică, se permite 

autorizarea directă cu respectarea prevederilor prezentului regulament și cu avizul Arhitectului șef al 

Municipiului București, numai în cazul în care: 

           a) parcela nu este situată în zonă construită protejată sau în zona de protecție a 

monumentelor istorice; 

           b) nu sunt necesare modificări ale structurii parcelarului din zona învecinată și nici ale 

configurației străzilor; 

  c) nu sunt necesare transferări de teren către proprietatea publică; 

  d) nu sunt proiecte de infrastructură publică.” 

 Art. II Prezenta hotărâre modifică Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General 

aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu modificările și 

completările ulterioare și este valabilă pe toată durata de valabilitate a acesteia. 

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

precum și ale Primarilor de Sector ale căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de studiu a 

documentației de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 341 



67 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gheorghe Polizu nr. 9, Sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 36/03.05.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 277/04.05.2018 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 Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1884/195/P/29251/06.11.2017; 

- Primăria Municipiului București – Direcția Urbanism – aviz de oportunitate nr. 62/29.12.2015; 

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

nr. 001/ZP/10.01.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 23/10.10.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1575241/17.11.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1529017/11522/25.07.2017; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 2426/17-SU-BIF-A/27.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Strada Gheoghe Polizu nr. 9, 

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

de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 3/11.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism, 

reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 



69 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și Str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, Sectorul 1, 

Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 35/03.05.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 278/04.05.2018 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 Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 2339/47/J/41371/14.12.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 42/14.07.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 27/02.11.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1575414/17.11.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1532340/11899/08.08.2017; 

  -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov 

- aviz nr. 2860/17-SU-BIF-A/17.08.2017;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 

13A, nr. 13B și Str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, Sectorul 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, 

nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 1/11.01.2018, 

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

nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

 Șos. București – Târgoviște nr. 4-4A, Șos. Gheorghe Ionescu - Sisești nr. 391-393, nr. 455- 

465, nr. 467 C-D, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 32/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 239/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1959/224/S/07.11.2017, nr. 

2004/228/S/40199/17.11.2017, nr. 1294/65/T/20169/27.06.2016 și nr. 

966/86/S/10481/27.04.2016; 

 -    Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 30/26.05.2016; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 2/20.02.2017; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1468206/16.12.2016; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1425413/7914/08.06.2016 și nr. 

460/18.10.2016; 

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

Ilfov - aviz nr. 4295/17-SU-BIF-A/15.12.2017;  

 -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 32171/1494/15.01.2018; 

 -  Serviciul de Telecomunicații Speciale – aviz nr. 224619/13.12.2017; 

 -  Serviciul Român de Informații – aviz nr. 48.398/14.12.2017; 

 -  Ministerul Apărării Naționale – Statul Major General – aviz nr. D.T.-6200/21.10.2016; 

 -  Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică – aviz nr. 4.072.700/09.11.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 
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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 documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Șos. București – Târgoviște 

nr. 4-4A, Șos. Gheorghe Ionescu - Sisești nr. 391-393, nr. 455-465, nr. 467 C-D, Sectorul 1, Bucureşti, în 

conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul 

Arhitectului Şef nr. 34/06.12.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre 

neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 344 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Jimbolia nr. 103, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 38/13.06.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 367/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 1529/1548625/16.11.2017; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 07/17.02.2015; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 91/13.10.2016; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1484748/17.02.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 9275/1317512/02.04.2015; 

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

2843/08.08.2017; 

 - Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 25936/870/20.10.2016; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 4380839/27.09.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Str. Jimbolia nr. 103, 

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

de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 35/21.12.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism 

reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 345 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate 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 cooperarea între Municipiul București și Universitatea din București în vederea  

finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Cursurile de vară de  

limbă, cultură și civilizație românească a 58-a ediție, 2018 

 

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

Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3407/25.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 37/13.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, 

sport și educație civică nr. 26/13.06.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și 

asociere cu alte autorități publice nr. 28/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

368/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 și 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 și Universitatea din București, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Cursurile de vară de 

limbă, cultură și civilizație românească a 58-a ediție, 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 

şi instituțiile publice/serviciile publice de interes local menționate 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 346 

 

 
 

 

 

*Anexa poate fi 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 constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, pentru a întreprinde  

demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru  

numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.A. și  

aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului  

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 394/05.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 45/14.06.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 369/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 28 alin. (2) și art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 11 alin. (1) și art. 8 alin. (2) din anexa 1C a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (9) 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 (1) Se constituie Comisia de selecție formată din 5 membri pentru a întreprinde demersurile 

legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului 

de Administrație al societății Service Ciclop S.A. 

 (2) Membrii comisiei de selecție sunt prevăziți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (3) Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de către Direcția Guvernanță Corporativă din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București. 

 Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 

societății Service Ciclop S.A. 

 Art. 3 Consiliul de Administrație al societății Service Ciclop S.A. va fi format din 7 persoane, 

selectate de comisia prevăzută la art. 1. 

 Art. 4 Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru selecția Consiliului de Administrație al societății 

Service Ciclop S.A. întocmită de către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului General al Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

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

și Comisia prevăzută la art. 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate 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 înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Regia  

Autonomă de Transport București, numit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 358/2017 

 

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

București şi raportul de specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 425/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 55/14.06.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 370/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1) lit. d) și art. 5 alin. (3), coroborate cu art. 64^1 alin. (1) 

și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/08.06.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) 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. 1 Se aprobă încetarea mandatului doamnei Cliseru Speranța – administrator provizoriu în 

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București – RATB, numit prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 358/2017. 

 Art. 2 Se numește domnul Creci Andrei George, administrator provizoriu în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Transport București - RATB. 

 Art. 3 Se împuternicește domnul Consilier C.G.M.B. Culea Marian Orlando să semneze, în numele 

Consiliului General al Municipiului București, Contractul de mandat, încheiat cu administratorul provizoriu 

numit la art. 2 din prezenta hotărâre, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017. 

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

persoanele nominalizate la art. 1, art. 2, art. 3 și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 348 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București - Constanța 

 

 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. 1028/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 143/14.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 384/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2), 

alin. (5) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi 

modificările  ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București cu unități administrativ teritoriale din țară, în 

vederea constituirii Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București - Constanța, persoana juridică de 

drept român 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 Axa de Dezvoltare Brașov – București 

– Constanța. 

 Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București – 

Constanța, în formele prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă participarea Consiliului General al Municipiului București la patrimoniul inițial al 

Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București - Constanța, cu o contribuție în valoare de 18.000 lei, 

reprezentând aportul Municipiului București la constituirea patrimoniului inițial al asociației. 

 Art. 4 Se aprobă ca sediul Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București - Constanța să fie în 

Municipiul București, str. Aristide Demetriad nr........, camera........, sector 1, în vederea desfășurării 

activității acesteia.  

 Art. 5 Se împuternicește Doamna Gabriela FIREA, Primar General al Municipiului București, să 

semneze în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București, Actul Constitutiv și Statutul 

Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București - Constanța, anexate la prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Se desemnează doamna Dragne Daniela, cetățean român, născută la data de ..............., la 

.............................., domiciliat(ă) în ...................................................................., posesor al B.I. /C.I seria 

............, nr. ........., eliberat de ....................., la data de ..................., ca membru în Adunarea Generala a 

Asociației Axa  de Dezvoltare Brașov – București – Constanța.  
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 Art. 7 Se desemnează domnul Marius Pavel, cetățean român, născut la data de ..............., la 

.............................., domiciliat(ă) în ...................................................................., posesor al B.I. /C.I seria 

............, nr. ........., eliberat de ....................., la data de ..................., ca membru în Adunarea Generală a 

Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București – Constanța.  

 Art. 8 Se desemnează domnul Ionescu Tudor - Tim, cetățean român, născut(ă) la data 

de..............., la..............................,domiciliat(ă) în ................................................................, posesor al 

B.I. /C.I seria ............, nr. ........., eliberat de ....................., la data de ..................., ca membru în 

Adunarea Generală a Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București – Constanța.  

 Art. 9 Se desemnează domnul Iliescu Lucian, cetățean român, născut(ă) la data de ..............., la 

.............................., domiciliat(ă) în ...................................................................., posesor al B.I. /C.I seria 

............, nr. ........., eliberat de ....................., la data de ..................., ca membru în Adunarea Generala a 

Asociației Axa  de Dezvoltare Brașov – București – Constanța.  

 Art. 10 Se desemnează doamna Florea Ancuța, cetățean român, născut(ă) la data de ..............., la 

.............................., domiciliat(ă) în ...................................................................., posesor al B.I. /C.I seria 

............, nr. ........., eliberat de ....................., la data de ..................., ca membru supleant în Adunarea 

Generală a Asociației Axa de Dezvoltare Brașov – București – Constanța.  

 Art. 11 Primarul General al Municipiului București și 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 349 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea Programului ”Dezvoltare și Sănătate prin Sport” în vederea creșterii  

gradului de participare și implicare în activități fizice și sportive în rândul copiilor și tinerilor la nivelul  

Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3729/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 23/13.06.2018, raportul 

Comisiei sănătate și protecție socială nr. 35/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

359/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă – 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Programul ”Dezvoltare și Sănătate prin Sport” în vederea creșterii gradului de 

participare și implicare în activități fizice și sportive în rândul copiilor și tinerilor la nivelul Municipiului 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 350 

 
 

 

 

*Anexa poate fi 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 înfiinţarea Administrației Clădiri Rezidențiale și Administrative şi aprobarea  

organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de  

Organizare şi Funcţionare ale acesteia, precum și pentru reducerea numărului total  

de posturi la unele servicii publice de interes local 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 971/11.06.2018 și Direcţiei Managementul 

Resurselor Umane nr. 6197/1/11.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 147/14.06.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 362/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 32418/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 11, art. 45 alin. 

(2) și art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înfiinţează Administrația Clădiri Rezidențiale și Administrative, serviciu public de interes 

local al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, persoană juridică de drept public. 

 Art. 2 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administrației Clădiri Rezidențiale și 

Administrative se va face din bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii, precum și, după 

caz, din fonduri de la bugetul de stat şi fonduri europene. 

 Art. 3 Sediul administrativ va fi în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5. 

 Art. 4  Se aprobă organigrama, cu un număr total de 16 posturi, din care 1 post de conducere (10 

funcţii publice, din care o funcţie publică de conducere şi 6 funcţii de natură contractuală), statul de 

funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administrației Clădiri Rezidențiale și 

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

 Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 
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 (1) Anexa nr. 2 – Lista Serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti se completează 

cu numărul curent 22 – Administrația Clădiri Rezidențiale și Administrative; 

 (2) Titlul Anexei nr. 3a se completează cu Administrația Clădiri Rezidențiale și Administrative; 

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

ulterioare, rămân neschimbate. 

 Art. 6 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București 

de la 484 de posturi la 475, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

 a) pozițiile nr. 99, 100, 120, 127, 209, 269, 383 din statul de funcții – muncitor calificat (M;G,) 

treaptă profesională I; 

 b) pozițiile nr. 329, 332 din statul de funcții – timonier fluvial (M;G). 

 (2) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane de la 

366 de posturi la 359, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

 a) poziţia 4 în statul de funcţii - consilier juridic (S), grad profesional IA; 

 b) poziţiile 8, 48 în statul de funcţii - inspector de specialitate (S), grad profesional IA; 

 c) poziţiile 41, 49 în statul de funcţii - inspector de specialitate (S), grad profesional II; 

 d) poziția nr. 58 din statul de funcții – şofer (M;G)  treapta profesională I; 

 e) poziția nr. 171 din statul de funcții – muncitor calificat (M;G), treapta profesională II 

 Art. 7 (1) Prevederile art. 2 alin. (4) și anexa 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 şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 86/2018, precum şi 

orice prevedere contrară prezentei hotărâri, se modifică în consecință conform art. 6 alin. (1) din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Prevederile art. 1 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea  Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 59/2018,  se modifică în consecință conform art. 6 alin. (2) din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Clădiri 

Rezidențiale și Administrative, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Administrația 

Cimitirelor, Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 351 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului  

”Modernizare linie de tramvai pe B – dul G – ral Vasile Milea de la intersecția cu  

B – dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV” – faza DALI 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 

2743/13.06.2018 și Direcție Generale Infrastructură nr. 638/13.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 149/14.06.2018, raportul Comisiei pentru 

credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 3/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 363/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 55/12.06.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul 

Primăriei Municipiului București; 

 Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 

4e, Obiectivul Specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 

 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. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Modernizare linie de tramvai pe B – dul G – ral Vasile 

Milea de la intersecția cu B – dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV” conform anexei 

nr. 1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din alocații bugetare și/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor obiectivelor de investiții aprobate conform 

legii. 

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

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu  

privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea  

organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a  

Academiei de Studii Economice din București – ”ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ  

ACADEMICĂ” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3825/13.06.2018; 

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

publice nr. 27/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 364/13.06.2018  din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării 

evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice 

din București – ”ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”. 

 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 353 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la  

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A. 

 

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

specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 423/08.06.2018 și al Companiei Municipale 

Cimitire București S.A.; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 150/14.06.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 392/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea 

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A.; 

 - Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București 

S.A. nr. 8/30.05.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului 

București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A. cu suma de 

49.880.000 lei, aport în numerar.  

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social Companiei Municipale Cimitire București 

S.A. este de 50.000.000 lei, divizat în 5.000.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare, deținute astfel: 

 a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 

4.999.988 acțiuni, reprezentând 99,99976% din capitalul social; 

 b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni, reprezentând 0.00024% din capitalul 

social. 

 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Cimitire București S.A. în cuantum de 49.880.000 lei, reprezentând aportul 

Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 
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 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 

și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 354 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului  

București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București  

S.A. 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3696/07.06.2018 și al Direcției 

Guvernanță Corporativă nr. 420/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 151/14.06.2018, raportul Comisiei pentru 

comerț, turism și protecția consumatorului nr. 1/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 393/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea 

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A.; 

 - Actului Constitutiv al Companiei Municipale Turistica București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Turistica București S.A. nr. 

14/07.06.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului 

București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București S.A. cu suma de 

6.956.000 lei, aport în numerar.  

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social Companiei Municipale Turistica București 

S.A. este de 8.682.000 lei, divizat în 868.200 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, 

deținute astfel: 

 a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 868.188 

acțiuni, numerotate de la 1 la 868.188, reprezentând 99.999% din capitalul social; 

 b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni numerotate de la 868.189 la 868.200, 

reprezentând 0.001% din capitalul social. 

 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

societății Companiei Municipale Turistica București S.A. în cuantum de 6.956.000 lei, reprezentând 

aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București. 
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 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Turistica București S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

și Compania Municipală Turistica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 355 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea capitalului social al societății SERVICE CICLOP S.A., nr. de  

ordine în Registrul Comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: RO 11573879, prin emiterea  

unei noi acțiuni în valoare nominală de 10 lei și subscrierea acțiunii nou – emise de  

către societatea Compania Municipală Energetica București S.A. nr. de ordine în  

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

 

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

specialitate comun al Direcţiei Juridic nr. 13845/13.06.2018 și al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 152/14.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 394/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  art. 8 și art. 12 din statutul societății S.C. Service Ciclop S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării S.C. Service 

Ciclop S.A; 

 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 majorarea capitalului social al societății SERVICE CICLOP S.A. cu suma de 10 

lei, prin emiterea unei noi acțiuni, având valoarea nominală de 10 lei. 

 Art. 2 Se aprobă participarea societății Compania Municipală Energetica București S.A. la 

majorarea capitalului social al societății SERVICE CICLOP S.A., prin subscrierea unei acțiuni în valoare 

nominală de 10 lei, ce reprezintă 0,00000086% din capitalul social subscris al SERVICE CICLOP S.A., 

dobândind astfel calitate de acționar al acestei din urmă societăți. 

 Art. 3 În urma majorării capitalului social prin emiterea unei acțiuni noi cu valoare nominală de 10 

lei și subscrierea acesteia de către societatea Compania Municipală Energetica București S.A., structura 

acționarului și a capitalului social ale societății SERVICE CICLOP S.A. va fi următoarea: 

 Capital social subscris: 11.572.810 lei; 

 Număr acțiuni: 1.157.281 

 Acționari: 

 - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 

1.157.280 acțiuni, în valoare nominală totală de 11.572.810 lei, reprezentând 99,99999914% din 

capitalul social; 
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 - Compania Municipală Energetica București S.A. deține 1 (una) acțiune, în valoare nominală 

totală de 10 lei, reprezentând 0,00000086% din capitalul social. 

 

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

și Service Ciclop S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 356 
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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. 232/2017 privind  

inițierea, pregătirea și implementarea programului ” EU în LicEU” în anii 2017 - 2019 

 

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

București şi raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3848/13.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană nr. 3/14.06.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 29/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 395/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare Decizia Consiliului European, adoptată la 26 iulie 2016, de stabilire a unei 

ordini revizuite în care statele membre vor deține președinția Consiliului Uniunii Europene până în 2030, 

potrivit căreia România va deține președinția în perioada ianuarie – iunie 2019; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017 

privind inițierea, pregătirea și implementarea programului ”EU în LicEU” în anii 2017 – 2019; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se modifică și se completează art.1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 232/2017, care va avea următorul conținut: 

”Art. 1 Se aprobă inițierea și implementarea programului ” EU în LicEU” , program care are ca scop 

pregătirea liceenilor din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019 cu 

privire la valorile Uniunii Europene și rolul acesteia în procesul de educare și formare”  . 

Art. II Se modifică și se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

232/2017, care va avea următorul conținut: 

”Art. 2 Se împuternicește Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS să aprobe 

metodologia de derulare a acestui proiect la nivelul municipiului București.” 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017 

rămân neschimbate.  

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 357 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

161/2010 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație  

decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie  

1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta  

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, 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. 8201/10.05.2018; 
 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 90/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 
nr. 371/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completărie ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) 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 Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 
161/2010, privind lista cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât 
aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, nr. 341/2004, se modifică și se 
completează, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010 
rămân neschimbate. 
 Art. III 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 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 358 
 

*Anexa poate fi 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 accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu  

masa totală autorizată mai mare de 5 tone, pe șantierele organizate de  

Compania Națională de Investiții la stadioanele Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și  

Dinamo pentru Campionatul European de Fotbal UEFA 2020  

 

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

specialitate comun al Direcției Transporturi și al Serviciului Euro 2020 nr. 10245/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 56/14.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 134/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

372/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Guvernului nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului 

European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a 

unor meciuri din cadrul Turneului final; 

 - Legea 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. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 si art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală 

autorizată mai mare de 5 tone, pe șantierele organizate de Compania Națională de Investiții la 

stadioanele Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și Dinamo pentru Campionatul European de Fotbal UEFA 

2020 va fi permis fără aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

134/2004, cu completările și modificările ulterioare.  

 Art. 2 Transporturile de mărfuri și utilaje pentru lucrările de demolare/construire a stadioanelor 

Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și Dinamo se vor realiza în intervalul orar 2200-0600. 

 Art. 3 Deplasarea și caracteristicile autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor 

cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, pe șantierele organizate de Compania Națională de 

Investiții la stadioanele Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și Dinamo va fi nominalizată exact și periodic 

(lunar) de către Compania Națională de Investiții și transmisă Serviciului Euro 2020, care va supune 

avizării Direcției Transporturi. Modul de cooperare între Compania Națională de Investiții și Serviciul 

Euro 2020 va fi stabilit printr-un memorandum încheiat între cele două structuri, după intrarea în vigoare 

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

Direcția Transporturi și Serviciul Euro 2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 359 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/29.10.2010 pentru aprobarea  

programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov,  

a modelului licenţei de traseu şi a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi  

oraşele/comunele din judeţul Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 
specialitate al Direcției Transporturi nr. 10123/06.06.2018; 
 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 46/14.06.2018 şi raportul 
Comisiei juridice şi de disciplină nr. 373/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată, cu 

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

completările ulterioare;  
 - Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
 - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 
 - 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. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. I Anexa nr. 1.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea programului de transport 
rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a modelului 
licenţei de traseu şi a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi 
oraşele/comunele din judeţul Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și va avea 
conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, rămân neschimbate. 
 Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 360 
*Anexa poate fi 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 aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată la  

nivelul Clubului Sportiv Municipal Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățâmânt, Turism nr. 3613/06.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 131/13.06.2018, raportul Comisiei 

învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 27/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 374/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 -  Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare; 

 -   Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000; 

 -   Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -    Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 631/2017 privind aprobarea modelului - cadru al 

contractului de activitate sportivă; 

 -    Hotărârii C.G.M.B. nr. 156/2007 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, 

instituţie publică în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 651/2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă aplicarea, de către Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, a Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă, conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/28.11.2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi Ia 

activităţile sportive, se va încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale acestei instituţii, potrivit legii. 

 Art. 3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 652/19.12.2017. 
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 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi Clubul Sportiv Municipal Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

  
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul de 
specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6017/1/08.06.2018; 
 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 136/14.06.2018, raportul Comisiei 
sănătate și protecție socială nr. 33/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 
376/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
 - 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 – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 1476 posturi, din care 62 posturi de conducere, 
statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 199/2018 își încetează 
aplicabilitatea. 
 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 
și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 362 
*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului Mic 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 5981/1/06.06.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 3684/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 137/14.06.2018, raportul Comisiei cultură 

și culte nr. 39/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 377/13.06.2018 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. 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. 273/2007 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. 

273/2007 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 144 posturi, din care 13 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  ale Teatrului Mic, conform anexelor nr. 1, 

nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 486/2017, precum și 

orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi Teatrul Mic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller” 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 
specialitate comun al Direcției Generale Economică – Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 
4150/05.06.2018, Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 5831/1/30.05.2018 și Direcției Cultură, 
Învățământ, Turism nr. 3499/30.05.2018; 
 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 138/14.06.2018, raportul Comisiei cultură 
și culte nr. 40/13.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 378/13.06.2018 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; 
 - 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; 

 - Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, 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 9 posturi, din care 1 post de conducere, statul 
de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, 
conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2 Prevederile art. 2 alin. (17) și anexele nr. 18a și nr. 18b la Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului București nr. 305/2013, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri, îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
şi Casa de Cultură „Friedrich Schiller” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 364 
*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului pentru  

Seniori al Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6141/1/08.06.2018, Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 3715/08.06.2018 și Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 

2307/6/08.06.2018;  

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 37/14.06.2018, raportul Comisiei cultură 

și culte nr. 42/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 379/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

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

336/2017 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 87/2018; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului pentru Seniori al 

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

 Art. 2 Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 87/22.02.2018 își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Centrul pentru Seniori 

al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 365 

 
 

 

*Anexa poate fi 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  

nr. 297/29.09.2016 privind reorganizarea Administrației Străzilor București, cu modificările  

ulterioare 

 

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6194//1/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 51/14.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 139/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

380/13.06.2018 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 şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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), alin. (6) lit. a) pct. 14 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 Anexa 1 a Hotărării Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 “Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și Sisteme de Reglementarea și Siguranța 

Circulației, aflat în subordinea Directorului Direcției Sistematizarea Circulației din cadrul Administrației 

Străzilor București, își schimbă denumirea în Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și 

Sisteme de Reglementarea și Siguranța Circulației, Iluminat Public.” 

 Art. II (1) Numărul de posturi al serviciului prevăzut la art. I se majorează cu 5 posturi de execuție 

de natură contractuală – inspector de specialitate (S) grad profesional IA, încadrate pe anexa VIII, cap. 

II, A, lit. b) din Legea nr. 153/2017. 

 (2) Anexa nr. 2 la Hotărărea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică în consecință, potrivit alin. (1). 

 (3) Numărul total de 410 posturi, aprobat Administrației Străzilor București, rămâne neschimbat. 

 Art. III Anexa nr. 3 la Hotărărea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației 
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Străzilor București se modifică și se completează conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 

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

Bucureşti şi Administrația Străzilor 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  

"Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul  

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul  

serviciilor publice de interes local al Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcției Managemntul Resurselor Umane nr. 6142/1/07.06.2018 și Direcției 

Generale Economice nr. 5242/08.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 140/14.06.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 381/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare fundamentarea și documentația transmisă de către instituțiile publice de 

interes local al Municipiului București și Procesul – verbal încheiat în urma consultării cu organizațiile 

sindicale reprezentative la nivel de unitate și, după caz, cu reprezentanții salariaților din data de 

06.06.2018, înregistrat la Direcția Managemntul Resurselor Umane cu nr. 6082/06.06.2018; 

 În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 80/2018; 

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

elborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. a), 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. I Se aprobă modificarea și completarea titlului Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 304/2017, după cum urmează: ”Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului 

General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum și în 

cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local al Municipiului București. 

 Art. II Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 304/2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. III Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu 

anexa nr. 4, reprezentând Lista instituțiilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti pentru care 

se stabilesc salariile de bază, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. IV Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu 

anexa nr. 5  cuprinzând salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 



108 

 

„Administraţie“, utilizate în instituțiile publice de interes local al Municipiului Bucureşti, aprobate conform 

anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. V (1) Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3.a la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 304/2017, după cum urmează:  

 a) Lit. B. personal contractual, a) funcții de conducere, nr. crt. 5 se completează cu funcția de șef 

secție. 

 b) Lit. B. personal contractual, a) funcții de conducere, nr. crt. 6 se completează cu următoarele 

funcții: șef atelier, șef laborator, șef oficiu. 

 c) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

1 Auditor 

S IA 

5 7784 4,097 
4 7594 3,997 
3 7408 3,899 
2 7055 3,713 
1 6719 3,536 
0 6250 3,289 

S I 

5 6777 3,567 
4 6611 3,479 
3 6449 3,394 
2 6141 3,232 
1 5848 3,078 
0 5440 2,863 

S II 

5 6199 3,263 
4 6047 3,183 
3 5899 3,105 
2 5618 2,957 
1 5350 2,816 
0 4976 2,619 

 d) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 2, se completează cu următoarele 

funcții: revizor contabil, arhitect, inspector casier.   

 e) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 4, se completează cu următoarele 

funcții: secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect.  

 f) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, după nr. crt. 5 se introduc nr. crt. 5^1 și nr. crt. 

5^2 care vor avea următorul  cuprins: 

 

5^1 

Stenodactilograf, 

secretar-

dactilograf, 

dactilograf 

M IA 

5 3683 1,938 

4 3593 1,891 

3 3505 1,845 

2 3338 1,757 

1 3179 1,673 

0 2957 1,556 

M;G I 5 3487 1,835 
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4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

M;G debutant 

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

5^2 

Secretar M;G   

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

Secretar 

debutant 
M;G   

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

  

g) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 6 se completează cu treapta profesională II 

și va avea următorul cuprins:  

 

6 Administrator M II 

5 3276 1,724 

4 3196 1,682 

3 3118 1,641 

2 2968 1,562 

1 2828 1,488 

0 2628 1,383 

 

h) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, după nr. crt. 6 se introduce nr. crt. 6^1 care va avea 

următorul cuprins: 
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6^1 Şef depozit 

M I 

5 3631 1,911 

4 3542 1,864 

3 3455 1,818 

2 3290 1,732 

1 3133 1,649 

0 2914 1,534 

M II 

5 3276 1,724 

4 3196 1,682 

3 3118 1,641 

2 2968 1,562 

1 2828 1,488 

0 2628 1,383 

 

i) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 7 se completează cu treapta profesională 

debutant, care va avea următorul cuprins:  

 

7 Casier, magaziner M;G debutant  

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

 

j) ) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, după nr. crt. 7 se introduce nr. crt. 7^1, care va 

avea următorul cuprins: 

 

7^1 
Şef formaţie 

pază/pompieri 
M;G   

5 3512 1,848 

4 3426 1,803 

3 3342 1,759 

2 3182 1,675 

1 3030 1,595 

0 2818 1,483 

 

k) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 8 se completează cu următoarele funcții: 

bufetier, manipulant bunuri.  

 

l) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, după nr. crt. 8 se introduc nr. crt. 8^1 și nr. crt. 8^2 

care vor avea următorul cuprins: 
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8^1 Îngrijitor 

M;G   

5 3487 1,835 
4 3401 1,790 
3 3318 1,746 
2 3160 1,663 
1 3009 1,584 
0 2799 1,473 

M;G debutant 

5 2615 1,376 
4 2551 1,343 
3 2488 1,309 
2 2369 1,247 
1 2256 1,187 
0 2098 1,104 

8^2 Maistru 

M;G I 

5 3487 1,835 
4 3401 1,790 
3 3318 1,746 
2 3160 1,663 
1 3009 1,584 
0 2799 1,473 

M;G II 

5 3218 1,694 
4 3139 1,652 
3 3062 1,612 
2 2916 1,535 
1 2777 1,462 
0 2583 1,359 

 

m) Lit. B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr. crt. 11 se completează cu treapta profesională 
II-fără sporuri, care va avea următorul cuprins: 

 

11 
Muncitor 

necalificat 
M;G 

II-fără 
sporuri 

5 2555 1,345 

4 2492 1,312 

3 2431 1,279 

2 2315 1,218 

1 2204 1,160 

0 2050 1,079 

 
n) Nota la Anexa 3a, pct. 3 și pct. 5 se modifică, după cum urmează: 
”3. Pentru condiții vătămătoare, personalul serviciilor publice de interes local al Municipiului București 
poate beneficia, după caz, de un spor de maxim 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) 
și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la 
bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, 
conform legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 
5. Salariile de bază se vor modifica corespunzător evoluției salariului minim brut pe țară garantat în plată, 
prin înmulțirea acestuia cu coeficienții din anexă.” 
 (2) Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3.b la Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului București nr. 304/2017, după cum urmează:  
 a) Lit. A. personal contractual a) funcții de conducere, nr. crt. 6 se completează cu următoarele 

funcții: șef atelier, șef laborator. 
 b) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 1 se modifică și va avea următorul 
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cuprins: 
 

1 Auditor     

S IA 

5 7001 3,685 
4 6830 3,595 
3 6663 3,507 
2 6345 3,339 
1 6042 3,180 
0 5620 2,958 

S I 

5 6101 3,211 
4 5952 3,133 
3 5806 3,056 
2 5529 2,910 
1 5265 2,771 
0 4897 2,577 

S II 

5 5580 2,937 
4 5443 2,865 
3 5310 2,795 
2 5057 2,662 
1 4816 2,535 
0 4480 2,358 

 

 c) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 2 se completează cu următoarele 

funcții: revizor contabil, arhitect, inspector casier.  

 d) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 4 se completează cu următoarele 

funcții: secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect. 

 e) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 5 se completează cu funcția de referent 

casier și se modifică salariile aferente treptelor profesionale I și II, după cum urmează: 

 

5 Referent, inspector, 

arhivar, referent casier 

M I 

5 3410 1,795 

4 3326 1,751 

3 3244 1,707 

2 3089 1,626 

1 2941 1,548 

0 2735 1,439 

M II 

5 3276 1,724 

4 3196 1,682 

3 3118 1,641 

2 2968 1,562 

1 2828 1,488 

0 2628 1,383 

 

 f) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 6 se completează cu funcțiile: 

stenodactilograf și dactilograf, iar salariile aferente treptelor profesionale I și debutant se modifică și se 

completează după cum urmează: 
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6 Stenodactilograf, 
secretar-dactilograf, 
dactilograf 

M;G I 

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

M;G debutant 

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

 

 g) Lit.  A. personal contractual b) funcții de execuție, după nr. crt. 6 se introduce nr. crt. 6^1 care va 

avea următorul cuprins: 

 

 

 

6^1 

Secretar M;G   

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

Secretar debutant M;G   

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

 

 h) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție nr. crt. 7 se completează cu treapta 

profesională II, care va avea următorul cuprins: 

 

7 Administrator  M II 

5 3276 1,724 

4 3196 1,682 

3 3118 1,641 

2 2968 1,562 

1 2828 1,488 

0 2628 1,383 

 

 i) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție nr. crt. 8 se completează cu treapta 

profesională II, iar salariile aferente treptelor profesionale I și II se modifică și se completează după cum 

urmează: 
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8 Şef depozit  

M I 

5 3551 1,869 

4 3464 1,823 

3 3379 1,778 

2 3218 1,694 

1 3064 1,613 

0 2850 1,500 

M II 

5 3276 1,724 

4 3196 1,682 

3 3118 1,641 

2 2968 1,562 

1 2828 1,488 

0 2628 1,383 

 

 j) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 9 se completează cu treapta 

profesională debutant, iar salariile aferente funcțiilor de casier și magaziner se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

9 Casier, magaziner 

M;G   

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

M;G debutant 

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

 

 k) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 10 se modifică, după cum urmează: 

 

10 Şef formaţie 

pază/pompieri                                    

M;G   

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

 

 l) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 11, se completează cu funcția de 

bufetier, iar salariul se modifică, după cum urmează: 
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11 Portar, paznic, 

pompier, guard,  

bufetier, 

manipulant bunuri, 

curier                              

M;G   

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

 

 m) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 12 se completează cu treapta 

profesională debutant, iar salariile aferente funcției de îngrijitor se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

12 Îngrijitor 

M;G   

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

M;G debutant 

5 2615 1,376 

4 2551 1,343 

3 2488 1,309 

2 2369 1,247 

1 2256 1,187 

0 2098 1,104 

 

 n) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 13 se completează cu treapta 

profesională II, iar salariile aferente funcției de maistru se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

13 Maistru 

M;G I 

5 3487 1,835 

4 3401 1,790 

3 3318 1,746 

2 3160 1,663 

1 3009 1,584 

0 2799 1,473 

M;G II 

5 3218 1,694 

4 3139 1,652 

3 3062 1,612 

2 2916 1,535 

1 2777 1,462 

0 2583 1,359 
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 o) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, la nr. crt. 14 se modifică salariul aferent treptei 
profesionale II, după cum urmează: 
 

14 Şofer 

M;G II 

5 3218 1,694 

4 3139 1,652 

3 3062 1,612 

2 2916 1,535 

1 2777 1,462 

0 2583 1,359 

 
 p) Lit. A. personal contractual b) funcții de execuție, nr. crt. 16 se completează cu treapta 
profesională II și va avea următorul cuprins: 
 

16 
Muncitor 
necalificat 

M;G 
II-fără 
sporuri 

5 2555 1,345 

4 2492 1,312 

3 2431 1,279 

2 2315 1,218 

1 2204 1,160 

0 2050 1,079 

 
 q) Nota la Anexa 3b, pct. 3 și pct. 5 se modifică, după cum urmează: 
”3. Pentru condiții vătămătoare, personalul serviciilor publice de interes local al Municipiului București 
poate beneficia, după caz, de un spor de maxim 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) 
și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la 
bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, 
conform legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 
5. Salariile de bază se vor modifica corespunzător evoluției salariului minim brut pe țară garantat în plată, 
prin înmulțirea acestuia cu coeficienții din anexă.” 
 Art. VI Drepturile salariale ale personalului din cadrul instituțiilor publice de interes local al 
Municipiului Bucureşti se stabilesc prin Decizie a conducătorilor acestora. 
 Art. VII Direcţiile din cagrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
București, serviciile publice de interes local, precum și instituțiile publice de interes local al Municipiului 
Bucureşti nominalizate în anexa 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 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 367 

 
 

*Anexele pot fi vizualizate 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 aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice nr. 5162/05.06.2018 și al Direcției Servicii Integrate nr. 

2212/04.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 12/12.06.2018, raportul Comisiei economice, 

buget, finanțe nr. 141/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 382/13.06.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București nr. 

1/25.05.2018, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1998/25.05.2018, prin care se 

transmite procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Iluminat Public București; 

 -   Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

București nr. 5/25.05.2018; 

 -   prevederile art. VI alin. (3) lit. a) din anexa 1 – Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Iluminat Public București și art. 7 lit. a) din anexa 2, anexe ale Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 24/17.01.2018 privind constituirea Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Iluminat Public București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă contribuția Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea cheltuielilor 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București, din bugetul local, în sumă 

totală de 2.476.601 lei pentru anul în curs. Plata se va face trimestrial, până la sfârșitul fiecărui 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 368 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție  

București 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice nr. 5161/05.06.2018 și al Direcției Servicii Integrate nr. 

2213/04.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 4/13.06.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 142/14.06.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

383/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție 

București transmis cu adresa nr. 1/25.05.2018, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 

1997/25.05.2018, prin care se transmite procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București; 

 - Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 5/25.05.2018; 

 - prevederile art. VI alin. (3) lit. a) din anexa 1 – Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București și art. 7 lit. a) din anexa 

2, anexe ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/17.01.2018 privind constituirea Asociației de de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă contribuția Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea cheltuielilor 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București în sumă 
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totală de 2.469.276 lei din bugetul local pentru anul în curs. Plata se va face trimestrial, până la sfârșitul 

fiecărui trimestru. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 369 
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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. 
4452/08.06.2018; 
 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 145/14.06.2018 și raportul Comisiei 
juridice și de disciplină nr. 386/13.06.2018; 
 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 propriu al Municipiului Bucureşti conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica 
corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 
Administrația Străzilor, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Administrația 
Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Muzeul Național al Literaturii Române, Teatrul C.I. Nottara, 
Teatrul Mic, Teatrul Ion Creangă, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Circul Metropolitan București, 
Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București (CREART), Centrul de Proiecte Culturale al 
Municipiului București (ARCUB), Universitatea Populară Ioan I. Dalles, Centrul de Proiecte Educaționale 
și Sportive (PROEDUS), Clubul Sportiv Municipal București, Regia Autonomă de Transport București 
(RATB), Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul de Comedie vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art. 4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 
54/2018 rectificată prin prezenta hotărâre. 
 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 14.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 14.06.2018 
Nr. 370 
 
*Anexa poate fi 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

 Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 418/07.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 146/14.06.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 387/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, 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 C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania  

Municipală Energetica București 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei 

Municipale Energetica București 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 Compania Municipală Energetica 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 371 

 

 
*Anexele pot fi vizualizate 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 conferirea post – mortem a Titlului de Excelență în domeniul literar  

domnului Cezar Ivănescu  

 

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

Bucureşti și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3074/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 41/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 388/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) 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: 

 

 Articol unic – Se conferă post – mortem Titlul de Excelență în domeniul literar domnului Cezar 

Ivănescu. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 372 
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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 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 General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3595/05.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 28/13.06.2018, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 29/13.06.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 389/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 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 1 să hotărască, în condițiile 

prevăzute de lege, 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”. 

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

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

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 373 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în 

condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 

Davila” din București 

 

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

specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 953/08.06.2018; 

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

publice nr. 31/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 391/13.06.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 112/16.05.2018; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu 

privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București în vederea 

finanțării unor investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de edificare a unor imobile în care va fi 

relocată Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 

din București. 

 Art. 2 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 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 374 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti pe perioada 10 iulie 2018 – 09 octombrie 2018 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Articol unic: Se alege domnul consilier Culea Marian Orlando în funcţia de preşedinte de şedinţă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 10 iulie 2018 – 09 octombrie 2018. 

 

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

din data de 14.06.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 14.06.2018 

Nr. 375 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii  

transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul Bucureşti”  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi nr. 11032/19.06.2018 şi al Direcţiei Generale Management 

Proiecte cu Finanţare Externă nr. 2913/19.06.2018; 

 Ţinând cont de prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea Bucureşti 

- Ilfov aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017; 

 Având în vedere Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 şi Ghidul Solicitantului - Condiţii 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 

Regiuni, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e - 

Obiectivul Specific POR 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 

3715/20.07.2017; 

 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. 14 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul Bucureşti”, prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din alocații bugetare și/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinație, potrivit listelor obiectivelor de investiții aprobate conform 

legii. 

 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 de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 20.06.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 20.06.2018 
Nr. 376 

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

al Municipiului Bucureşti 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

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

G/1734/29.05.2018 întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

locale; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art. 19 si 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. 701313/2264/29.05.2018 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, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în valoare de 1.357.060,96 mii lei cu 45,67 mii lei, devenind astfel 1.357.106,63 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 

17.05.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

IUNIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL  1.357.060,96 1.357.106,63 +45,67 
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CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 

Secțiunea de funcționare 1.071.751,12 1.071.746,79 -4,33 

Secțiunea de dezvoltare 285.309,84 285.359,84 +50,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 
1.118.022,57 1.118.023,07 +0,50 

Secțiunea de funcționare 1.047.122,23 1.047.072,73 -49,50 

Secțiunea de dezvoltare 70.900,34 70.950,34 +50,00 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

25.117,89 25.163,06 +45,17 

Secțiunea de funcționare 24.628,89 24.674,06 +45,17 

Secțiunea de dezvoltare 489,00 489,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

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

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
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 1.118.023,07 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 25.165,06 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1); 

� Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

� 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 1.455.401,00 mii lei cu 45,67 mii lei, devenind astfel 1.455.446,67 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 BUGET INFLUENTE 
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RECTIFICAT 

17.05.2018 

RECTIFICAT 

IUNIE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT CLS 1 
1.455.401,00 1.455.446,67 +45,67 

Secțiunea de funcționare 1.078.816,50 1.078.812,17 -4,33 

Secțiunea de dezvoltare 376.584,50 376.634,50 +50,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 
1.209.297,23 1.209.297,73 +0,50 

Secțiunea de funcționare 1.047.122,23 1.047.072,73 -49,50 

Secțiunea de dezvoltare 162.175,00 162.225,00 +50,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR  

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI  

PROPRII 

32.183,27 32.228,44 +45,17 

Secțiunea de funcționare 31.694,27 31.739,44 +45,17 

Secțiunea de dezvoltare 489,00 489,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

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

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
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 

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, 
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bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de 

risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de 

modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, 

astfel: 

 

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

anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în 

anul curent; 

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

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

2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Se aprobă majorarea cu 0,50 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în 

valoare de 1.209.297,23 mii lei, devenind 1.209.297,73 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.209.297,73 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.047.072,73 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.225,00 mii lei. 

 

 (2) 76.306,72 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 72.149,22 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.157,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

   

 (3) 46.551,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.756,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

 

 (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, nerectificându-se;  

 

 (5) 1.094,00 mii lei pentru Aparare Națională capitolul 60.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

 (6) 50.382,00 mii lei pentru Ordine Publica și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.026,00 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (7) 275.943,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Secțiunea 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.1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 

1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2; 1.2.1.4.2.1); 

 

 (8) 59.236,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.423,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1);  

 

 (9) 167.321,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 110.021,61 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.300,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4);  

 

 (10) 221.401,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.617,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5);  

 

 (11) 82.352,00 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 20.427,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2);  

 

 (12) 170.599,00 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 6.849,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

 

 (13) 40.148,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.085,76 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.063,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1);  

.  

 Art. 2.2 Se aprobă majorarea cu 45,17 mii lei a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 de la 32.183,27 mii lei, devenind 

32.228,44 mii lei, conform anexei nr. 1.4. 
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 (1) 32.228,44 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 31.739,44 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 489,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1;   

 

 (2) 16.059,44 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.879,44 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 180,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1;   

 

 (3) 16.169,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.860,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 309,00 mii lei, nerectificându-se.   

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei şi 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, fiind 

repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

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

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (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 376.434,50 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

17.05.2018 

BUGET 

RECTIFICAT 

IUNIE 

INFLUENTE 
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BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 161.975,00 162.225,00 +50,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU  

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

489,00 489,00 0,00 

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, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

Administrația Domeniului Public 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 instituţiilor 

menţionate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  146 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional  

Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de  

angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii 

 lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

Specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 

avizat de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

 Ținând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al 

medicului de medicina muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 142/30.05.2017, privind aprobarea implementării 

Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 în scopul 
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asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale 

profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin.(2) lit.j), coroborat cu art.115 alin. (1) lit.b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă continuarea implementării Proiectului- Pilot de către Complexul Multifuncțional 

Caraiman şi Poliția Locală Sector 1, în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de 

angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor 

din cadrul Poliției Locale Sector 1. 

 

 Art. 2. - Proiectul se va implementa în perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2019. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  147 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Transilvania - meleaguri româneşti de poveste” 

 

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

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management 

Economic; 

 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, raportul Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte, și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.18/2015 privind Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 

2015-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. -Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 a Proiectului „Transilvania-meleaguri româneşti de poveste”, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Valoarea totală a proiectului este de 6.888 lei, costurile fiind suportate din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art. 3 -(1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
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Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  148 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

comisia de concurs , respectiv comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, pentru ocuparea funcţiei 

publice de conducere vacante director general adjunct protecţie socială din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de 

Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

consolidată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, consolidată,  

 Ținând seama de prevederile Anexei nr. 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din 08.11.2017 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 797/2017,  

 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, nr. 

13051/15.05.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - (1) Se desemnează reprezentant în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice 

de conducere vacante director general adjunct protecţie socială din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, domnul Dănuţ Ioan Fleacă, numit în funcţia de 

conducere director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 (2) Se desemnează reprezentant în comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ocuparea 

funcţiei publice de conducere vacante director general adjunct protecţie socială din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, doamna Cristina Silvia Gâju, numită în 

funcţia de conducere şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.  
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 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  149 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării prevederilor art. 36 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului  

Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei  

nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului  

sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 –  

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările  

ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

122 din 04.05.2018 privind trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de 

Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “România Film”Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, 

sector 1 – București; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 – 

București; Cinematografului COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București; Terenului 

aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București; 

Cinematografului Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- București și a 

Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi 

nevoile acestuia; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I.- Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 1. La articolul 36, alineatul (1), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu 

următorul cuprins:   

 " 23. administrează, în condițiile legii, bunurile imobile și mobile prevăzute la art. 1 și art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 122 din 04.05.2018. " 

 Art. II. - Toate celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, îşi păstrează aplicabilitatea.   

 Art. III.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 



146 

 

 Art. IV.- (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Utilități Publice și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

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

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  150 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală 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; 

 Luând în considerare 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. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 71/2002 a Guvernului României privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 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; 

 Ținând seama de Raportul de Evaluare nr. 324/13.04.2018/47/2018 întocmit de S.C. PST 

APPRAISAL S.R.L prin evaluator Peter Tibor; 

 Având în vedere Procesul – Verbal al Comisiei numite prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017, încheiat în data de 24.04.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. m), 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 achiziţionarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

prin Administrația Domeniului Public Sector 1, a imobilului (teren), situat în Bucureşti, Șos. Nordului nr. 

94-96, Sector 1, în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare, la preţul rezultat în urma negocierii de 

250.000 Euro, plătibili în LEI la cursul comunicat de B.N.R. în ziua autentificării contractului de vânzare-

cumpărare la notarul public . 
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 Art. 2. - Se împuterniceşte Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 să 

semneze Contractul de vânzare-cumpărare a imobilului. 

 Art. 3. - Imobilul prevăzut la Art. 1 se identifică  potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  151 

Data:  04.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 
    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Poliției Locale Sector 1, avizat de Direcția 

Management Resurse Umane; 

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

locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 

din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 304 pentru Poliția 

Locală Sector 1; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat sub 

nr.18424 din 20.07.2017 privind statul de funcții al Poliției Locale Sector 1; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017 

privind aprobarea Statului de funcții  al Poliției Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.11 din 31.01.2018 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi 

nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Poliției Locale Sector 1 de a respecta numărul maxim de posturi de 304 stabilit 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.228 din 31.07.2017; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate 

de legislaţia în vigoare.  

 Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliției Locale 

Sector 1, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  152 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

Pentru abrogarea prevederilor art. 2 şi 5 şi modificarea prevederilor art.6 a Hotărârii Consiliului  

Local al Sectorului 1 nr.112/29.03.2018 privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără  

pedigree, cu deținător de pe raza Sectorului 1 al municipiului București 

 

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

de Poliţia Locală Sector 1- Serviciul Poliţia Animalelor, avizat de 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; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

 În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 a achiziţiilor publice, 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

 Ţinând cont de prevederile art. 41, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru 

aprobarea Normelor metodoligice de aplicare a Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/29.03.2018 privind sterilizarea gratuită a câinilor 

și pisicilor fără pedigree, cu deținător de pe raza Sectorului 1 al municipiului București; 

 Având în vedere plângerea prealabilă nr. S.M./7.034/21.05.2018 transmisă de către Instituția 

Prefectului Municipiului București către Consiliul Local al Sectorului 1  București; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. (1) Se abrogă art. 2 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.112/29.03.2018 privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător de pe raza 

Sectorului 1 al municipiului București 

 (2) Se modifică art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/29.03.2018 privind 

sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător de pe raza Sectorului 1 al municipiului 

București, și va avea următorul cuprins:   

 ”Art. 6. Poliția Locală a sectorului 1 va efectua achiziția publică a serviciilor de sterilizare cu 

respectarea limitei valorice prevăzută de art. 7 alin.1 lit.c) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/29.03.2018 rămân 

neschimbate. 

 Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

 Art. IV. (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotătâri. 

 (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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  153 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea fără plată a unor autovehicule din patrimoniul 

 Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul Administrației Domeniului Public 

 Sector 1 și în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și  

Protecția Copilului  Sector 1 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit 

de Poliția Locală Sector 1, avizat de 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 privind înființarea Poliției Locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de dispozițiile Codului de procedură civilă; 

 În baza Anexei nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României 

nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a donemiului public și 

privat de interes local, cu mofificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/31.01.2018 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 

1; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/04.05.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

 Conform prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/04.05.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Administrația Domeniului Public Sector 1; 

 Luând în considerare adresa nr. 9046/03.04.2018 emisă de Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 prin care ne solictă tranmiterea fără plată a unor autovehicule; 
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 Văzând adresa nr. 4542/05.04.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 1 prin care 

ne solicită transmiterea fără plată a unor autovehicule; 

 Având în vedere Nota nr. 939/21.05.2018 întocmită de Serviciul Logistic și Urmărire Contracte din 

cadrul Poliției Locale Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin (1) și art. 115 alin (1), lit ”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1.-Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul 

Administrației Domeniului Public Sector 1 a unui număr de 10 autovehicule, după cum urmează: 

 a) Autovehiculul marca Chevrolet Niva cu numărul de înmatriculare B 82 DPL ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 b) Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 03 TLL ale cărui caracteristici 

sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 c) Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 47 PCY ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 d) Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 48 XLC ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 e) Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 60 PCY ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 f) Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 75 PCY ale cărui caracteristici 

sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 g) Autovehiculul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare B 76 PCY ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 h) Autovehiculul marca Lada Niva cu numărul de înmatriculare B 55 PCY ale cărui caracteristici 

sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 i) Autovehiculul marca Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 01 PCY ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 j) Autovehiculul marca Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 51 PCY ale cărui 

caracteristici sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a autovehiculului marca 

Volkswagen Transporter cu numărul de înmatriculare B 08 PCY ale cărui carateristici sunt prevăzute în 

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre 

se completează cu cele din Cărțile de identitate ale vehiculelor. 
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 Art. 4. - (1) Transmiterea fără plată a autovehiculelor din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 

în patrimoniul instituțiilor prevăzute la art. 1 și art. 2 se va face pe bază de proces-verbal de predare-

primire aprobat de conducătorii instituțiilor în cauză. 

 (2) Autovehiculele în cauză vor fi radiate din evidențele Poliției Locale Sector 1 și înmatriculate în 

evidențele Administraței Domeniului Public Sector 1, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1. 

 (3) Până la data îndeplinirii obligației de la alin. (1) taxele, impozitele, asigurările aferente 

autovehiculelor în cauză vor fi suportate de Poliția Locală Sector 1, după data respectivă acestea vor 

veni în sarcina instituțiilor prevăzute la art. 1 și art. 2. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 1, Administrația 

Domeniului Public Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților 

menționate la pct. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  154 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1,  

prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice  

Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanţării de la  

bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului  

educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ  

gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA  

PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” 

 

 Ţinând seama de Expunerea de motive privind aprobarea extinderii Programului "Vizite de de 

studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – 

EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” și având în 

vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, avizat de Direcția 

Management Economic și de 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, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte; 

 Luând în considerare adresa nr. 584/17.04.2018 emisă de către Casa Corpului Didactic către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unde a fost 

înregistrată sub nr. 3900/17.04.2018, prin care se solicită susținerea financiară a proiectului ”Vizite de 

studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – 

EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” ce se va 

derula în perioada aprilie – decembrie 2018; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei 

corpului didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.11.2011, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

299/17.05.2018; 
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 În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. (2), lit. f), art. 81 alin. (2) lit. q), art. 81 alin. (3) precum 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 aprobă încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa 

Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanţării de la bugetul local al Sectorului 1 a 

cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii 

de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU 

DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”, proiect ce se va derula în perioada aprilie – 

decembrie 2018, astfel cum acesta este prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. -Protocolul de colaborare menționat la art. 1, așa cum este prevăzut în Anexa nr.2, face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Se mandatează Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului București 

protocolul de colaborare menționat la art. 1. 

 Art. 4. - Finanțarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din 

unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA 

PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 al 

municipiului București. 

 Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Direcţia Management Economic, 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, și Casa 

Corpului Didactic a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  155 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea  

activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

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

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

 Ţinând seama de  prevederile din Noul Cod Civil, 

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 

conformitate cu prevederile art.29 alin. (1) din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice. 

 Ținând seama de adresa nr. 543/22.02.2018 a Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, înregistrată cu nr. 

7175/22.02.2018 la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București și cu nr. 2158/02.03.2018 la 

Registratura Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 Ținând seama de adresa nr. 789/22.03.2018 a Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, înregistrată cu nr. 

2933/22.03.2018 la Registratura Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Ținând cont de adresa nr. 6876/19.03.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 

înregistrată cu nr. 2764/19.03.2018 la Registratura Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar 

și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.06.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (5) teza a II-a, art.80, art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1. - Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea 

activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”.   

 Art. 2. - (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar 

pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, având următoarea componență: 

 - domnul Virgil-Adrian Suvac - consilier local; 

 - domnul Victor Zamfir - consilier local; 

 - doamna Daniela Popa - consilier local; 
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 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 (2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui imobil 

necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, având următoarea componență: 

 - domnul Mihail Teodor Purcărea - consilier local; 

 - doamna Dorina Luminiţa Bănişor - consilier local; 

 - domnul Alexandru Ştefan Deaconu - consilier local; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 Art. 3. - Se împuternicește doamna Marilena Stoica, Director al Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, 

să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.  

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2 și Direcţia Management Economic vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  156 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în  

suprafaţă de 3000 m.p. situat în b-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de specialitate al 

Administrației Domeniului Public Sector 1 nr.7640/22.05.2018; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu,  

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

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

 Potrivit art. 693-702 din Noul Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr.6014/25.06.2002 autentificat sub 

nr.1083/01.07.2002 prin care Administraţia Domeniului Public Sector 1 a devenit proprietar asupra 

imobilului situat în b-dul Poligrafiei nr. 4 compus din teren în suprafață de 12686 m.p. având numărul 

cadastral  243220 şi ținând cont de prevederile Sentinței civile nr. 1568/23.11.2006 aferenta dosarului 

civil nr. 4058/299/2004 aflat pe rolul Tribunalului București Sectia a III-a Civilă prin care s-a dispus ca 

ADP Sector 1 să lase în deplină şi linistită posesiune suprafața de teren de 969,77 mp precum și a 

procesului-verbal nr. 19095/26.09.2006; 

 Având în vedere adresa Curții de Conturi a României nr.3732/12.04.2018 înregistrată la Primăria 

Sectorului 1 sub nr.14749/13.04.2018 prin care se solicită demararea demersurilor în vederea preluării în 

folosință a unui teren în suprafață de 3000 m.p. în vederea constituirii unui drept de superficie. 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit, în favoarea Curții de Conturi a României, a unui 

drept de superficie asupra terenului situat în b-dul Poligrafiei nr. 4, în suprafaţă de 3000 mp, dezmembrat 

din suprafața totală de 11.716,23 m.p., identificat conform planului de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate anexat prezentei hotărâri de consiliu, în vederea realizării obiectivului de investiţii 

”Sediul Curții de Conturi a României”. 

 (2) Terenul menţionat la alin. (1) se află în proprietatea privată a Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1. 

 

 Art. 2. - (1) Dreptul de superficie menţionat la art. 1 se constituie pe o durată de 99 de ani. 
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 (2) În conformitate cu prevederile art. 694 din Noul Cod Civil, la expirarea termenului menţionat la 

alin. (1), dreptul de superficie poate fi reînnoit. 

 (3) Dreptul de superficie poate fi înstrăinat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 (4) Dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană se constituie pe întreaga 

durată de existenţă a obiectivului identificat la art. 1. 

 Art. 3. -Administrația Domeniului Public Sector 1 va proceda la dezmembrarea suprafeței totale de 

11.716,23 m.p., și individualizarea suprafeței de 3000 m.p. 

 Art. 4. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 și Directorul General al Administrației Domeniului 

Public să semneze, în numele şi pe seama Administrației Domeniului Public al Sectorului 1, convenția de 

constituire a dreptului de superficie menţionat la art. 1, în formă autentică, conformitate cu prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. 5.- (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  157 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010  

privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu 

Fundaţia “Katharina Turnauer” şi doamna Barbara – Wiebke Schofnagel – ataşatul pe 

probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti, 

a Proiectului SOMARO –MAGAZIN SOCIAL 

 

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

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate 

și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind aprobarea 

Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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;  

 Luând în considerate prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 

privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundaţia “Katharina Turnauer” şi 

doamna Barbara – Wiebke Schofnagel – ataşatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la 

Bucureşti, a Proiectului SOMARO –MAGAZIN SOCIAL;  

 Ţinând seama de adresa Asociaţiei  SOMARO - Magazinul social, înregistrată la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 25347/21.05.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) 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: 
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 Art.I. Se aprobă modificarea și înlocuirea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundaţia “Katharina 

Turnauer” şi doamna Barbara – Wiebke Schofnagel – ataşatul pe probleme sociale al Ambasadei 

Austriei la Bucureşti, a Proiectului SOMARO –MAGAZIN SOCIAL, conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 rămân 

nemodificate. 

 

 Art. III (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  158 

Data:  04.06.2018 



164 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la 

nivelul sectorului 1, cu modificările şi completările 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; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 

teritoriul altor state; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind 

aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările 

ulterioare; 

 Luând în considerare adresa nr. 1361475/17.04.2018 emisă de Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti - Poliţia Sectorului 1, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 19139/17.04.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2) lit. n), 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. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 159/28.09.2011 privind 

aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

 “Art. 1.- Se înlocuieşte reprezenantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliţia 

Sectorului 1 - domnul Nicolae Hamzu cu domnul Ciprian Oprea – inspector principal de poliţie;” 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 rămân 

nemodificate. 

 

 Art. III (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliţia Sectorului 1 şi membrii Echipei 

Intersectoriale Locale de la nivelul sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  159 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012 

încheiat între Școala Gimnazială nr. 162 (Grădinița de copii) și proprietarii terenului în  

suprafață de 240 mp din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, București, având număr cadastral  

228928, în vederea prelungirii termenului de închiriere  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Ținând seama de  Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 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 și completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/26.07.2012 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru o parcelă de teren situată în str. Sângerului nr. 23, 

sector 1, București, parte a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Școala cu clasele I – VIII nr. 162 

(Grădinița de copii);  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 200/27.09.2012 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 158/26.07.2012 privind aprobarea încheierii 

contractului de închiriere pentru o parcelă de teren din str. Sîngerului nr. 23, sector 1, Bucureşti parte a 

imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Școala nr. 162; 

 Având în vedere dispozițiile Contractului de închiriere nr. 2259/17.10.2012, încheiat în temeiul 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/26.07.2012, modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 200/27.09.2012; 

 Ținând cont de prevederile Actului adițional nr. 1/29.05.2015 la Contractul de închiriere nr. 

2259/17.10.2012, prin care s-a decis prelungirea termenului de închiriere a terenului din str. Sângerului nr. 

23, Sector 1, București, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.06.2015 și până la data 

de 31.05.2018; 

 Având în vedere adresa doamnei Gavrilaș Michaela, înregistrată la Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar și Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 4671/08.05.2018; 

 Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale nr. 162, înregistrată la Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar și Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 4801/10.05.2018 
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 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 80, art. 81 și 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 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1.- Se aprobă încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012, 

încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/26.07.2012, modificată și completată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 200/27.09.2012, între Școala Gimnazială nr. 162 

(Grădinița de copii) și proprietarii terenului în suprafață de 240 mp din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, 

București, având număr cadastral 228928, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în vederea prelungirii termenului de închiriere a terenului anterior menționat cu o perioadă 

adițională de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.06.2018 și până la data de 31.05.2021.  

 

 Art. 2. - Se împuternicește domnul Dorin Stoican – director al Școlii Gimnaziale nr. 162 (Grădinița 

de copii), să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional menționat 

la art. 1. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 și directorul Școlii Gimnaziale nr. 162 (Grădinița de copii) vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  160 

Data:  04.06.2018 
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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 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului  

București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi S.C. Vertical Film Production S.R.L., 

 în vederea organizării spectacolului – eveniment 

“BUCUREȘTI – 7 ZILE DE UNIRE” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Ordonanţa nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 

nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1, nr. 257/28.08.2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere solicitarea înaintată de S.C. Vertical Film Production S.R.L. și înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 10905/19.03.2018, prin care S.C. Vertical Film Production 

S.R.L. reprezentată prin Director, dl. Mihai Visinescu, formulează o solicitare pentru sprijin financiar din 

partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării spectacolului - eveniment denumit “BUCUREȘTI – 7 

ZILE DE UNIRE”; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k), lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b), 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 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 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural 

al Sectorului 1, și S.C. Vertical Film Production S.R.L., în vederea organizării spectacolului – eveniment 

“BUCUREȘTI – 7 ZILE DE UNIRE”. 
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 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  161 

Data:  04.06.2018 
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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 Consiliul Local al Sectorului 1 al  

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Centrul de Excelență  

„Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizării proiectului cultural-educațional-artistic  

„Suntem o voce”, în perioada iulie-noiembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1; 

 Ținând seama de  Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Ordonanţa nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 

nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1, nr. 257/28.08.2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere solicitarea înaintată de Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal” și înregistrată 

la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 16963/26.04.2018, prin care Centrul de Excelență „Acad. 

Nicolae Cajal”, reprezentat prin Administrator, dna. Cerasela Maria Maciucă, formulează o solicitare de 

finanțare din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării proiectului cultural-educațional-artistic 

„Suntem o voce”, în perioada iulie-noiembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k), lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b), 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 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 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural 

al Sectorului 1, și Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal”, în vederea acordării unui sprijin financiar 

pentru implementarea proiectului comun „Suntem o voce”, în perioada iulie -noiembrie 2018. 
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 Art. 2 - (1) Primarul Sectorului 1, direcțiile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 implicate 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  162 

Data:  04.06.2018 
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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 Consiliul Local al Sectorului 1 al  

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Federația Română de  

Șah, în vederea organizării proiectului sportiv „Open International de Sah – București  

Centenar”, în perioada 15-16 septembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1; 

 Ținând seama de  Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1 nr. 257/28.08.2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere solicitarea înaintată de Federația Română de Șah și inregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 18977/11.05.2018, prin care Federația Română de Șah, reprezentată prin 

Președinte, dl. Sorin-Avram Iacoban, formulează o solicitare de finanțare din partea Primăriei Sectorului 

1, în vederea organizării proiectului sportiv „Open International de Sah – Bucuresti Centenar”, în 

perioada 15-16 septembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 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 

Federația Română de Șah, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului 

sportiv „Open International de Sah – Bucuresti Centenar”, în perioada 15-16 septembrie 2018. 
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 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  163 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AFLUENTULUI NR. 3A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1245/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 227/03.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 15746/10.10.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca Mareș; 

 - Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 451/ZP/08.03.2018; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Corina I. Neacșu și studiu de 

însorire însușit de arh. Raluca R. Morariu. 

 

 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. AFLUENTULUI NR. 3A - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 227/03.04.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  164 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 103 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1249/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 231/18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 1323/31.01.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca Mareș; 

 - Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 6084/338 din 05.04.2018; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Vladimir Arsene și studiu de 

însorire însușit 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; 

• 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. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 

103 - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 231/18.04.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  165 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOSEAUA BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE  NR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1250/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 232/19.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5362/04.04.2018; 

 - 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 însușit de urb. Sorina A. Tache și ilustrare 

volumetrică însușită de arh. Rodica Șerbănescu. 

 

 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. – ȘOSEAUA BUCUREȘTI – 

TÂRGOVIȘTE NR. 11A - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

232/19.04.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  166 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ECHIPAJULUI NR. 5 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1242/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 224/28.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12889/06.09.2017; 

 - 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 arhitect Tudor 

D. Ioan. 

 

 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. ECHIPAJULUI NR. 5 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.224/28.03.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  167 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MIRON COSTIN NR. 4-6 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1243/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 225/28.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16335/16.10.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Zenobia Nicolescu; 

 - Se prezintă Adresă Administrația Națională Apele Române nr. 12588/07.02.2018; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de urb. Laura Elena Tucan și studiu 

de însorire însușit de arh. Laura Andreea Dobrescu. 

 

 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. MIRON COSTIN NR. 4-6 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 225/28.03.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  168 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1246/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 228/18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 13590/24.03.2017; 

 - Acord Brigada Rutieră nr. 1384.105 SSR/BS//04.10.2017;  

 - Studiu de trafic intocmit de Ing. Silviu Brăteanu; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.33527/27885/17576/3375/179/31.01.2018; 

 - Adresă Administrația Națională Apele Române nr.11907/31.10.2016, Certificat Nr. Poștal nr. 

1471514/16808/14169002/16373/08.12.2016; 

 - Ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ing. Stroescu I. Dragoș Ion; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de arh. Laur Lupulescu și studiu de 

însorire însușit de arh. Simona Văleanu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  
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• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

• P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

• P.U.Z. - 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.-ului „str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 76-82 – str. Nicolae Caramfil nr. 76-80, sector 1” 

aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 18/ 28.01.2009; 

• 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. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A 

- SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 228/18.04.2018, 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. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  169 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. VESTEI NR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1247/20.04.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 229/18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10311/19.07.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Costel Ștefan C. Bunghețeanu; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Elisabeta 

I. Vlase. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

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. VESTEI NR. 2 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 229/18.04.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  170 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AGAPIA NR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1498/23.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 247/22.05.2018  emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3271/12.03.2018; 

 - 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. Maria-

Luiza D. Budescu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

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. AGAPIA NR. 2 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 247/22.05.2018,  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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  171 

Data:  04.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AIUD NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1473/21.05.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 239/14.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11011/01.08.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Zenobia C. Nicolescu; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Doina 

Mihaela Gh. Bubulete. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

• P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism “MODIFICARE P.U.D. – STR. AIUD NR. 26 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 239/14.05.2018, 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 azi, 04.06.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  172 

Data:  04.06.2018 
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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 Consiliul Local al Sectorului 1 al  

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de  

Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului „ASE – 105 ANI DE  

PERFORMANTA ACADEMICA” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de avizat de 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, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Ordonanţa nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 

nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, consolidată; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1, nr. 257/28.08.2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Având în vedere solicitarea înaintată de Fundația Academiei de Studii Economice din București și 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 20103/18.05.2018, prin care Fundația 

Academiei de Studii Economice din București reprezentată prin Presedinte, dl. Cristian Teodor, 

formulează o solicitare pentru sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării 

proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”, constând într-o serie de evenimente 

dedicate serbării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București, în perioada 

iulie-decembrie 2018; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b), 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural 

al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării 

proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”. 

 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 azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  173 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin 

Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” 

  

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Centrul Cultural al Sectorului 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media 

și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de validare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Guvenului nr. 597/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi pentru abrogarea Hotărârii 

Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului 

CENTENAR; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului 

de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind 

acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (5), teza a II-a, art. 81 alin. (1), alin. (2) 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. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind 

acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” se 

modifică și se completează, după cum urmează: 

 

 1. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „ (3) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de către solicitanţi, la nivelul Sectorului 1 

al Municipiului București se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate 
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cu prevederile art. 12 și art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, formată din 3 membri, 

astfel:  

 a) un reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 b) doi specialiști externi cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru 

care se organizează sesiunea de finanţare.” 

 

 2. La articolul 24, după alineatul (3), se introduc patru noi alineate, alin. (31) - (34), cu următorul 

cuprins: 

 

 "(31) În componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care 

au făcut parte din Comisia de selecţie.  

 (32) Se validează reprezentatul Consiliului Local al Sectorului 1 în persoana domnului Virgil 

Suvac.  

 (33) Cei doi specialiști externi cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul 

pentru care se organizează sesiunea de finanţare vor fi nominalizați prin dispoziție a Primarului 

Sectorului 1. 

 (34) Secretariatul tehnic al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de 

persoanele nominalizate să asigure și Secretariatul tehnic al Comisiei de selecție.” 

 

 Art. II. Toate celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

409/28.11.2017 privind  acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”CENTENAR pentru toți, 

sesiunea 2017-2020” îşi păstrează aplicabilitatea. 

 

 Art. III. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 

 

 Art .IV. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural Sector 1, Direcția 

Management Economic și Direcția Management Resurse Umane 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 azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  174 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe  

raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, înscriși la Centrul de  

Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, 

care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech – Junior, ediția I, din 12 mai 2018 

  

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

 Văzând Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice Nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor  art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare totală de 2.600 lei, precum şi a 

unui număr de 8 plachete gravate, pentru 8 elevi ai unităților de învățământ aflate pe raza administrativ 

teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în 

Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” și care au obținut premii la Concursul de robotică 

RoboTech – Junior, ediția I, din 12 mai 2018. 
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 Art. 2. - Distribuția stimulentelor financiare va fi efectuată conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Valoarea stimulentelor financiare și ale plachetelor gravate vor fi suportate din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Administraţiei Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1 pentru anul 2018.  

 Art. 4. - Acordarea de stimulente, prevăzută la art. 1, se va desfășura conform procedurii 

prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităţilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  175 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu 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 educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2017-2018; 

 Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 39251/2017 prin care Fundația 

Greierașul aduce la cunoștință mutarea Grădiniței Happy Kids la adresa București, sector 1, str. Școala 

Floreasca nr.3 începând cu anul şcolar 2017-2018; 

 Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M/2176/39251/19.10.2017 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. 25980/28.03.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 

1 sub nr.17549/03.05.2018; 

 În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea a administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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 „La poziţia nr. 5, Grădiniţa „Happy Kids” se modifică adresa sediului grădiniţei din str. Cornescu nr. 

4 în str. Şcoala Floreasca nr. 3, sector 1”. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

  

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică, Direcţia Management Economic 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 azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  176 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru solicitarea Consiliul General al Municipiului București privind demararea  

procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind  

transmiterea imobilului – Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1,  

Aleea Mateloților nr.1 din proprietatea publică a statului și administrarea 

Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei  Juridice; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Vâzând dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.430/1998; 

 Văzând Anexa care conține lista bunurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și 

Sportului și domeniul public al statului;  

 În temeiul art. 45 alin (3), art. 81 alin. (2) , lit. f) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Se solicită  Consiliul General al Municipiului București demararea procedurilor legale în 

vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul 

Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1, Aleea Mateloților nr. 1 din proprietatea 
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publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului 

București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

 (2) Imobilul are datele de identificare cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Consiliul Local al Sectorului 1 își manifestă acordul de voință privind preluarea imobilului - 

Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1, Aleea Mateloților nr. 1. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția 

Investiții, Direcția Utilițăți Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și 

Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  177 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru solicitarea Consiliul General al Municipiului București privind demararea  

procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind  

transmiterea imobilului - Clubul Sportiv Școlar Triumf, situat în București, sector 1, strada  

Primo Nebiolo nr.2 din proprietatea publică a statului și administrarea   

Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Vâzând dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ținând cont de Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.430/1998; 

 Vâzând Anexa care conține lista bunurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și 

Sportului și domeniul public al statului;  

 În temeiul art. 45 alin (3), art. 81 alin. (2) , lit. f) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se solicită Consiliul General al Municipiului București demararea procedurilor legale în 

vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului – Clubul 

Sportiv Școlar Triumf, sector 1, situat în București, strada Primo Nebiolo nr.2 din proprietatea publică a 
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statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

 (2) Imobilul are datele de identificare cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. -Consiliul Local al Sectorului 1 își manifestă acordul de voință privind preluarea imobilului - 

Clubul Sportiv Școlar Triumf, situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr.2. 

 Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția 

Investiții, Direcția Utilițăți Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și 

Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  178 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru solicitarea Consiliul General al Municipiului București privind demararea  

procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind  

transmiterea imobilului - Ștrandul Tineretului - situat în București, sector 1, strada Primo  

Nebiolo nr1 din proprietatea privată a Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” în  

proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și  

transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Vâzând dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

 Potrivit Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.322/1991 pentru înființarea Complexului 

Sportiv Național ”Lia Manoliu”, cu modificările și completerile ulterioare; 

 Ținând cont de Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 493/2017 privind constituirea comisiei 

comune pentru stabilirea procedurilor legale privind elaborarea și promovarea unei hotărâri a guvernului 

României privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului situat în 

București, sector 1, str. Primo Nebiolo nr. 1 - Ștrandul Tineretului; 

 Potrivit Dispoziției primarului sectorului 1 nr.1837/10.05.2017 privind constituirea comisiei cu 

privire la stabilirea procedurilor legale pentru darea în administrare a imobilului ”Ștrandul Tineretului”, cu 

sediul în Aleea Primo Nebiolo nr.1. 

 Având în vederea adresa 6161/08.06.2017 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului, înregistrată 

la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 757/13.06.2017; 

 În temeiul art. 45 alin (3), art. 81 alin. (2) , lit. f) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se solicită Consiliul General al Municipiului București demararea procedurilor legale în 

vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Ștrandul 

Tineretului - situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr. 1 din proprietatea privată a 

Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului 

Tineretului și Sportului și transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

 (2) Imobilul are datele de identificare cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Consiliul Local al Sectorului 1 își manifestă acordul de voință privind preluarea imobilului – 

Ștrandul Tineretului, situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr.1. 

 Art. 3 .- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția 

Investiții, Direcția Utilițăți Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și 

Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  179 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea  

expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive polisportive,  

respectiv “Clubul Sportiv Sector 1", instituție publică de interes local, cu personalitate  

juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

finanțată din venituri proprii, alocații de la bugetul local al 

Sectorului 1 al Municipiului București şi din alte surse de venituri 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate întocmit 

de către Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile art. 181, art. 29, art. 30 și art. 67-69 din Legea nr. 69/2000- 

Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea 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; 

 În concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
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 Având în vedere faptul că, educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de 

stat și prin politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând administraţia 

publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de 

necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi 

atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (1), alin. (2) lit. h), alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind 

înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive polisportive, respectiv “Clubul Sportiv 

Sector 1", instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București, finanțată din venituri proprii, alocații de la bugetul local al 

Sectorului 1 al Municipiului București şi din alte surse de venituri.  

 Art. 2. - În baza împuternicii exprese a Consiliului General al Municipiului București prevăzută la 

art. 1 și în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Sectorului 1 al Municipiului 

București va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1, în condiţiile legii, organigrama, statul de 

funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale “Clubului Sportiv Sector 1".  

 Art. 3 .- Numărul maxim de posturi al “Clubului Sportiv Sector 1" se va stabili cu respectarea 

prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările  

ulterioare.  

 Art. 4. - Cheltuielile de personal necesare numărului maxim de  posturi care va fi stabilit pentru 

“Clubul Sportiv Sector 1" vor respecta întocmai prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 11 și art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. e) 

și lit. f) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti și Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  180 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădiniţa de Vacanță –  

Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari”, în cadrul unui număr de opt  

unităţi de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru  

anul școlar 2017-2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de cultură, învăţamânt, sport şi mass-media şi culte a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 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 dispozițiile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

5079/2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Având în vedere: 

 - Adresa Grădiniței nr. 206 înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5292/24.05.2018, prin care solicită înscrierea unității 

în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 - Adresele Grădiniței nr. 283, înregistrate la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5315/25.05.2018, și nr. 5708/06.06.2018, prin care 

solicită înscrierea unității în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 - Adresele Grădiniței nr. 46, înregistrate la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5318/25.05.2018 și nr. 5707/06.06.2018, prin care 

solicită înscrierea unității în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 - Adresele Grădiniței ”Steaua”, înregistrate la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar 

și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5358/25.05.2018 și nr. 5709/06.06.2018, prin care 

solicită înscrierea unității în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 - Adresele Grădiniței nr. 116, înregistrate la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5319/25.05.2018 și nr. 5656/06.06.2018, prin care 

solicită înscrierea unității în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”;  
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 - Adresa Grădiniței nr. 44 înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5714/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității 

în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 - Adresa Grădiniței nr. 248 înregistrată la  Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5693/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității 

în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 - Adresa Grădiniței nr. 222 înregistrată la  Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5728/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității 

în proiectul „Grădiniţa de Vacanță”; 

 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. - Se aprobă implementarea Proiectului educațional și social „Grădiniţa de Vacanță- Pachet 

de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari”, în cadrul unui număr de opt unităţi de învăţământ 

preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru anul școlar 2017-2018, conform 

Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 și conducerea unităţilor de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vizate de prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unităţile de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti implicate în Proiectul educațional și social „Grădiniţa de Vacanță - Pachet de 

servicii educaționale și sociale pentru preșcolari” se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1. 

 (3) 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 azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  181 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

 municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – 

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Management Resurse Umane; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.c13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
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 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi 

nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi 

de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu 

modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi 

atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora 

se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență 

a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate 

de legislaţia în vigoare.  

 Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului 

Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 
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 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  182 

Data:  11.06.2018 
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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, precum şi de Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art. 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/04.05.2018 prin care se ia 

act de demisia domnului Lixandru Ionel - Florian şi se vacantează locul de consilier local; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/04.05.2018 cu privire la validarea 

mandatului de consilier al doamnei Suditu Raluca-Gabriela; 

 Luând în considerare solicitarea doamnei Suditu Raluca-Gabriela de face parte din Comisia de 

Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, Impozite şi Taxe Locale, 

 Având în vedere solicitarea domnului Tudose Cristian Adrian de a face parte din Comisia de 

Cultură, Învăţământ, Sport, Mass-Media şi Culte. 

 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, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 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: 
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 1. La punctul 1 în componenţa Comisiei de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, Impozite şi 

Taxe locale – domeniul Buget-Finanţe se înlocuieşte domnul Lixandru Ionel - Florian cu 

doamna Suditu Raluca- Gabriela.  

 2. La punctul 5 în componenţa Comisiei de Cultură, Învăţământ, Sport Mass Media şi Culte – 

domeniul cultură, învăţământ şi sport se înlocuieşte domnul Lixandru Ionel - Florian cu 

domnul Tudose Cristian Adrian. 

 

 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 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 azi, 11.06.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  183 

Data:  11.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru instituirea obligativității elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile 

 de investiții ce se vor edifica pe raza Sectorului 1, cu excepția locuințelor individuale 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate 

al Arhitectului Șef și al Direcției Juridice; 

 Ținând seama de avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Vâzând dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii din 12.10.2009, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale 

nr. 839/2009, 

 Ținând seama de  prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism; 

 Ținând cont de Planul Urbanistic General al Municipiul București aprobat cu HCGMB nr.269/2000 

și modificat prin HCGMB nr.251/29.05.2008, cu valabilitatea prelungită cu 3 ani prin HCGMB 

nr.224/15.12.2015 până la data de 15.12.2018 Mapa.4 Regulamentului Local de Urbanism al 

Municipiului București; 

 Luând act de sesizarea înregistrată sub nr.29204 din 02.08.2017 ce are anexată lista semnăturilor 

cetățenilor de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e), alin (6), art. 81 alin. (2) lit. i), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1.- (1) Autoritatea publică locală Sector 1 al Municipiului București instituie obligativitatea 

solicitării, prin certificatul de urbanism, a elaborării documentației de urbanism de tip PUD ( plan 

urbanistic de detaliu) pentru toate tipurile de investiții care au ca scop realizarea unei constructii noi, 

indiferent de natura investiției, dacă actele normative în vigoare nu dispun altfel.  
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 (2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), nu se va solicita elaborarea unei plan urbanistic de 

detaliu pentru locuințele individuale în situația în care acestea respectă prevederile documentațiilor de 

urbanism de rang superior.  

 Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate prevederile contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Architectul Șef și Direcția Juridică 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, 26.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 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.:  184 

Data:  26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

175/11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de 

învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al 

Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică 

RoboTech – Junior, ediția I, din 12 mai 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1; 

 Ținând seama de avizul 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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;   

 Văzând Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice Nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 

privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului1 al Municipiului Bucureşti, înscriși la Centrul de Pregătire pentru 

Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de 

robotică RoboTech – Junior, ediția I, din 12 mai 2018 (denumită în continuare ”H.C.L. Sector 1 nr. 

175/11.06.2018”);  

 Având în vedere adresa formulată de doamna Mona - Aliss Rudnic, director al Colegiului Tehnic 

”Dinicu Golescu” nr. 4490/25.06.2018, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6341/25.06.2018; 
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 Ținând seama de amendamentul formulat de doamna Iuliana Cristina Grigorescu - consilier local 

al Sectorului 1 și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) 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. I. Începând cu data prezentei, se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

175/11.06.2018, care va avea următorul cuprins: ”HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente 

financiare elevilor înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic 

“Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech – Junior, ediția I, din 12 mai 

2018, precum și profesorului care a pregătit elevii din cadrul Centrului de Pregătire pentru Performanță 

în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu.”  

 

 Art. II. Începând cu data prezentei, art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

175/11.06.2018 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 1. (1) Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare totală de 11.600 lei, precum şi 

acordarea unui număr de 24 plachete gravate, pentru 24 elevi înscriși la Centrul de Pregătire pentru 

Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, și care au obținut premii la Concursul de 

robotică RoboTech – Junior, ediția I, din 12 mai 2018. 

 (2) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în valoare de 3.000 lei, precum și acordarea unei 

plachete gravate, domnului profesor inginer Tudosă Emanuel, pentru rezultatele deosebite obținute de 

elevii de la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, 

pregătiți de domnia sa.” 

 

 Art. III. Începând cu data prezentei, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

175/11.06.2018 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. IV. Începând cu data prezentei, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

175/11.06.2018 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 rămân 

nemodificate.  

 

 Art. VI. (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 26.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 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.:  185 

Data:  26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 57310/29.05.2018 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului Viceprimar Popescu Dan Cristian, pentru ca domnul consilier local 

Pușcașu Marian să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnat în procesul - verbal al ședinței; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

  

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se alege domnul consilier local Puşcaşu Marian președinte de ședință al Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: iulie, august, septembrie 

2018. 

  Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 179 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 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 încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în  

str. Traian nr. 144, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului 

Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, asupra 

imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 55548/22.05.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 57281/29.05.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, 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 Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 2729/21.06.2018; 

 - Decizia nr. 901/28.02.2018 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au 

aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, din cadrul Guvernului 

României, de retrocedare a imobiliului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, către Fundaţia Caritatea; 

 - Adresa nr. 498/25.04.2018 înregistrată la Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2 sub nr. 47390/26.04.2018 prin care Fundaţia Caritatea a solicitat demararea 

procedurilor în vederea predării şi stabilirii condiţiilor de folosinţă a imobilului situat în str. Traian nr. 144, 

Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - H.G nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de 

protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene 

sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 - O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - O.U.G nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase 

din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 55/2000 privind transmiterea unor imobile către Direcţia pentru Protecţia 

Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 74/2000; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 43/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia 

Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 68/2005. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se ia act de Decizia nr. 901/28.02.2018 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri 

imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, din 

cadrul Guvernului României, prin care a fost retrocedat Fundației Caritatea imobilul situat în str. Traian 

nr. 144, Sector 2, compus din construcții – corpul A în suprafață de 393 mp, corpul B în suprafață de 91 

mp și teren în suprafață de 1978 mp, identificat conform planului de amplasament și delimitare a 

imobilului, scară 1:500, întocmit de inginer Guriță Ion, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine o pagina. 

  

 Art. 2 Încetează dreptul de administrare al Consiliului Local Sector 2, exercitat prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului prevăzut la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 (1) Se aprobă menținerea afectațiunii actuale a imobilului pe o perioadă de 10 ani de la data 

emiterii Deciziei nr. 901/28.02.2018 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au 
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aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, din cadrul Guvernului 

României, conform prevederilor legale în vigoare. 

   (2) Se mandatează Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 să întreprindă demersurile legale în vederea închirierii spațiului din str. Traian nr. 144, 

Sector 2, conform art. 45 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 180 

Bucureşti, 22.06.2016 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 

privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

 

 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 52009/14.05.2018 prezentate de Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 64566/15.06.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, 

Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 nr. 2740/22.06.2018; 

 - Hotărârea Colegiului Director nr. 1/27.04.2018 privind avizarea modificării şi completării 

componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 417/18.06.2018 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 

privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, conform anexei ce conţine o pagină şi face parte din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 rămân aplicabile. 

  

 Art. III Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 181 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea dreptului de administrare 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

asupra imobilului situat în Şos. Mihai Bravu nr.141, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Şos. Mihai Bravu 

nr.141, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de fundamentare nr. 56106/23.05.2018, întocmită de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu 

public de specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60002/05.06.2018, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60740/08.06.2018 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru, 

Gestiune Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi Avizul Comisiei pentru 

Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2008 privind transmiterea în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 a unui imobil situat în șos. Mihai Bravu nr. 

141, Sector 2. 

 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. (1) Pe data prezentei încetează dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, 

identificat potrivit anexei ce cuprinde o pagină și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Predarea-primirea imobilului menționat la alin.1 se va face pe baza de protocol de 

predare-primire încheiat între Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în 

calitate de predător și Consiliul Local al Sectorului 2, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2008 privind transmiterea în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 a unui imobil situat 

în șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, își încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 182 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.   

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, 

str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 

situat în București,str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare nr. 57498/29.05.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 58446/07.06.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de informare înregistrată la D.G.A.S.P.C Sector 2 sub nr. 132784/08.12.2017, întocmită de 

către S.C TOPCAD S.R.L; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/2005 privind reglementarea situației juridice a unor 

piețe agroalimentare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din administrarea 

Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost Social de Urgență pentru 
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Persoanele Adulte”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 50/2006 şi H.C.L Sector 2 nr. 

34/2009; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 119/20006 privind transmiterea din administrarea 

Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 a terenului situat 

în București, Aleea Pantelimon nr. 500, Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 

153/2009; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din 

administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, în 

vederea realizării unui drum de acces, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2017 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. n) şi alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Bucureşti, str. Ion Vlad nr. 3-

5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2, în sensul rectificării suprafeţei de teren transmise din 

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, în baza H.C.L Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din 

administrarea Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost Social de 

Urgență pentru Persoanele Adulte”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 50/2006 şi H.C.L 

Sector 2 nr. 34/2009. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, anexele nr. 2, 3.1 şi 3.2 la H.C.L Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea 

unui teren din administrarea Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost 

Social de Urgență pentru Persoanele Adulte”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 

50/2006 şi H.C.L Sector 2 nr. 34/2009, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, ce cuprind 2 

pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din 

administrarea Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost Social de 

Urgență pentru Persoanele Adulte”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 50/2006 şi H.C.L 

Sector 2 nr. 34/2009, rămân aplicabile. 
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 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 183 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 

pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L. 

 

 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate 

bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 58662/31.05.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 62444/11.06.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr 32612/22.02.2018 înregistrată la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 sub numărul 

32612/22.02.2018; 

 - Certificatul de atestare fiscală nr. 56853/28.03.2018 emis de Direcția Venituri Buget Local Sector 

2 eliberat pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.; 

 - Referatul ”A” avizat de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, înregistrat 

sub numărul 80270/04.05.2018; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale 

bugetelor locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea metodologiei de acordare 

a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către 

S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L, cod fiscal 25720147, în cuantum total de 47.772 lei, pentru o perioadă 

de 12 luni. 

  

 Art. 2. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își 

îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilităților fiscale, 

ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local 

Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 184 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 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 modificarea şi completarea Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr.  

82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a  

supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărȃrii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a 

supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 60483/06.06.2018 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 62859/12.06.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

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; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 

489 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2017 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului 
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privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 

2 al Municipiului București. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Articolul 2 din Hotărȃrea Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată 

prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017, se modifică şi se completează, având următorul conţinut: 

  

 ”Art. 2 Pentru clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București stabilite potrivit 

Regulamentului menţionat la art. 1, impozitul se va majora cu 500%, conform hotărârilor adoptate 

de Consiliul Local Sector 2 pentru fiecare clădire individual.” 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 

119/2017, rămȃn aplicabile. 

  

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 185 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22.06.2018 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 costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, 

centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de  

asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea  

copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pentru 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în 

sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de 

asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la 

asistenţi maternali profesionişti, pentru anul 2018; 

 Analizând: 

 - Referatul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 60545/06.06.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 60864/08.06.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea 

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevazute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea 

drepturilor copilului; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 

rezidențiale; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 

instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative 

speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

 - Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare 

a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul emis de Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 24/2004 pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi; 

 - Ordinul emis de Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 101/2006 privind 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă costul mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de 

îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea 

situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, 

pentru anul 2018, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

  

 Art. 2 Costul mediu anual, aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale şi 

municipale care au copii protejaţi în sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2. 

  

 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaţia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale la finanţarea 
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activităţilor de îngrijire şi protecţie a copilului în condiţiile art. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 186 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru  
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi 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 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, 22.06.2018; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Analizând: 
 - Nota de fundamentare nr. 2020/22.05.2018 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. 60584/15.06.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 13.06.2018 a 
Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 
530/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 
2 al Municipiului Bucureşti; 
 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 
2729 din data de 21.06.2018; 
 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 
temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 
București; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
 - 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; 
 - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea 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, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 
 - Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordinul ministerului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/09.09.2009 privind aprobarea 
reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică 
a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008". 
  
 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) precum şi art. 126 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  
 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizele generale pentru un număr de 31 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie la unităţi de învăţământ aflate pe raza Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti. 
  (2) Obiectivele de investiţii, precum şi valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 
1 - 3 ce cuprind un număr de 105 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (3) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legal 
efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivelor de investiţii. 
  
 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 
Hotărârea nr. 187 
Bucureşti, 22.06.2018 
 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 108 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2  

pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în Bucureşti,                               Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate 

bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în Bucureşti,                    Sector 2; 

 Analizând: 

 − Raportul de specialitate nr. 61674/08.06.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, din cadrul Consiliului Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 − Raportul de specialitate nr. 64315/14.06.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 − Cererea formulată de domnul Bugaru Mihai înregistrată la organul fiscal sub nr. 

78783/03.05.2018; 

 − Certificatul de atestare fiscală nr. 99742/04.06.2018 eliberat de către Direcţia Venituri Buget 

Local Sector 2 pentru dl Bugaru Mihai; 

 − Referatul ,,A” nr. 100447/05.06.2018 avizat de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget 

Local Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 − Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 − Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura 

şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor 

locale; 

 − Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către 

Bugaru Mihai, CNP     cu domiciliul în Bucureşti, str.      Sector 

2, în cuantum total de 29.360 lei, pentru o perioadă de 60 luni. 

  

 Art. 2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu îşi 

îndeplineşte obligaţiile stabilite de lege şi reglementate prin metodologia de acordare a facilităţilor fiscale, 

ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local 

Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 188 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 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 eşalonării la plată a sumelor datorate 

bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana, cu domiciliul în  

Bucureşti,                                             Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate 

bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana, cu domiciliul în Bucureşti,                               

Sector 2; 

 Analizând: 

 − Raportul de specialitate nr. 61673/08.06.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 − Raportul de specialitate nr. 64313/14.06.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererile formulate de dna Monica-Loredana Dumitriu înregistrate la organul fiscal sub nr. 

88888/16.05.2018, respectiv nr. 95021/25.05.2018; 

 - Certificatul de atestare fiscală nr. 96010/29.05.2018 eliberat de către Direcţia Venituri Buget 

Local Sector 2 pentru dna Monica-Loredana Dumitriu; 

 - Referatul ,,A” nr. 97248/30.05.2018 avizat de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 − Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 − Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura 

şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor 

locale; 
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 − Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către 

Dumitriu Monica Loredana, CNP     cu domiciliul în Bucureşti,     

    Sector 2, în cuantum total de 3.174 lei, pentru o perioadă de 12 luni. 

  

 Art. 2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu îşi 

îndeplineşte obligaţiile stabilite de lege şi reglementate prin metodologia de acordare a facilităţilor fiscale, 

ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local 

Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 189 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 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 Oborul Vechi  

(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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Oborul Vechi (situaţia nr. 2); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61931/08.06.2018 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. 62688/11.06.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 10919/01.02.2018 prin care Parohia Oborul Vechi a solicitat acordarea sprijinului 

financiar pe anul 2018 pentru finalizarea lucrărilor de construcţie la aşezământul social; 

 - Adresa nr. 56217/24.05.2018 prin care Parohia Oborul Vechi a transmis situația de lucrări nr. 2 în 

valoare de 399.000 lei pentru lucrările de extindere a Corpului C2 cu un corp de clădire Ds+P+2E+M – 

Așezământ social; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 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 Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia nr. 2) în 

valoare de 399.000 lei, pentru lucrările de extindere a Corpului C2 cu un corp de clădire Ds+P+2E+M – 

Așezământ social. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii 

Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 190 

Bucureşti, 22.06.2018 

  
 

 

 

 

 

 

 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 22.06.2018 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 Sf. Pantelimon 

(situația nr.1) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Sf. Pantelimon (situația nr.1); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61929/08.06.2018 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. 62690/11.06.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 4608/16.01.2018 prin care Parohia Sf. Pantelimon a solicitat acordarea sprijinului 

financiar pe anul 2018 pentru continuarea lucrărilor de pictură în frescă la biserică; 

 - Adresa nr. 43619/24.04.2018 prin care Parohia Sf. Pantelimon a transmis situația de lucrări nr. 1 

în valoare de 190.900 lei pentru lucrările de pictură în frescă la biserică; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 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; 

 - 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 
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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 Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situația nr.1) în 

valoare de 190.900 lei, pentru lucrările de pictură în frescă la biserică. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii 

Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 191 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 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 București pe anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 65301/18.06.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Comisiei de Buget Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

prezentat în cadrul ședinței Consiliului Local Sector 2 din data de 22.06.2018 de către consilier local 

Feroiu Dumitru Silviu; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectifică 

şi se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 
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 - venituri – 1.014.454 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 rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 2, astfel: 

 - venituri la suma de 898.588 mii lei, din care: 

�  venituri ale secţiunii de funcţionare  - 879.656 mii lei; 

� venituri ale secţiunii dezvoltare            -18.932 mii lei(din care 12.773 

mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare). 

 - cheltuieli la suma de 1.147.042 mii lei, din care: 

� cheltuieli secţiunea funcţionare  - 879.656 mii lei; 

� cheltuieli secţiunea dezvoltare   - 267.386 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. – 

2.44 la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanţat din împrumuturi externe 

contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 74.642 mii lei pentru finanțarea programelor de 

creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 conform anexelor nr. 3; 3.1; 

3.2; 3.4 

  

 Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018, conform anexelor nr. 4; 

4.1 – 4.18, astfel: 

 - Total venituri în sumă de 188.103 mii lei, din care: 

� venituri ale secţiunii de funcţionare  - 148.078 mii lei 

� venituri ale secţiunii dezvoltare  - 40.025 mii lei 

 - Total cheltuieli la suma de 188.103 mii lei, din care: 

� cheltuieli secţiunea funcţionare  - 148.078 mii lei 

� cheltuieli secţiunea dezvoltare   - 40.025 mii lei 

  

 Art. 6 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. 5, 5.1 - 5.62. 

  Art. 7 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 
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 Art. 8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 192 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 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 majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din 

 Str. Azuga nr. 34A, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în 

urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Azuga nr. 34A, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56294/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Azuga 

nr. 34A, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire 

la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 193 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% 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. Căluşei nr. 23, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în 

urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Căluşei nr. 23, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56297/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Căluşei 

nr. 23, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire 

la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 194 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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. Mătăsari nr. 19, 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, 22.06.2018; 

 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. Mătăsari nr. 19, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56299/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Mătăsari 

nr. 19, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire 

la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 195 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% 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. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% 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. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56300/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din str. Munții 

Buzăului nr. 8, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea 

de proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu 

privire la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 196 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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. Spătarul Mihai nr. 33, 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, 22.06.2018; 

 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. Spătarul Mihai nr. 33, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56301/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Spătarul 

Mihai nr. 33, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire 

la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 197 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din 

str. Pâncota nr. 88, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în 

urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Pâncota nr. 88, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56303/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Pâncota 

nr. 88, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire 

la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 198 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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. Paroşeni nr. 6C, 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, 22.06.2018; 

 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. Paroşeni nr. 6C, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 56304/24.05.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Paroşeni nr. 6C, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire 

la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 199 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% 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. Moroeni nr.56 A, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% 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. Moroeni nr.56 A, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 61689/08.06.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 
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referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din str. 

Moroeni nr.56 A, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu 

privire la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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, 
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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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 200 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 400% 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. Ţepeş Vodă nr. 66, nr. 68 si nr. 72, 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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% 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. Ţepeş Vodă nr. 66, nr. 68 si nr. 72, Sector 2, 

Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 61691/08.06.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  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. 
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489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din str. Ţepeş 

Vodă nr. 66, nr. 68 si nr. 72, 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 tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu 

privire la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 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; 
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  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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 201 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite 

în cadrul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2018 – 2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi 

distribuite în cadrul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2018 - 2019; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 2471/12.06.2018 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. 64279/14.06.2018, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.63944/18.06.2018 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.64195/18.06.2018 întocmit de către Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul - verbal încheiat la data de 05.06.2018 cu ocazia şedinţei Comisiei municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea prevederilor HG nr. 640/2017, care a stabilit produsele ce urmează a fi 

oferite preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti înregistrat la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 6507/08.06.2018. 

 - 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 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: 

 - Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 - 

2018; 

 - Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 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 Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli, în anul 

şcolar 2018 - 2019, după cum urmează: 

 - mere - cel puţin 100 grame/bucata; 

 - lapte tratat termic - UHT - 200 ml./porţie; 

 - produse de panificaţie - corn sau baton şi biscuiţi - 80 grame/porţie. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din 

cadrul Primăriei Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 202 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

 

 

 
 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 22.06.2018 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 procedurii de inchiriere a spatiilor aflate în administrarea Centrului  

Cultural Mihai Eminescu 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spatiilor 

aflate in administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 61887/08.06.2018 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 65009/18.06.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Adresa nr. 62686/18.06.2018 întocmită de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul grupului de consilieri locali UNPR înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub 

numărul 2746 din data de 22.06.2018; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (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 Ă Ş T E 
  Art. 1 Se aprobǎ Procedura de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai 

Eminescu, potrivit anexei ce conține un număr de 27 pagini și care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



286 

 

  

 Art. 2 Se aprobă prețul minim de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural 

Mihai Eminescu, potrivit anexei nr. 8 la Procedură. 

  

 Art. 3 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu să întocmească caietele de sarcini și să 

organizeze procedura de licitație publică în vederea închirierii spațiilor aflate în administrarea Centrului 

Cultural Mihai Eminescu. 

  

 Art. 4 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu sa numeascǎ Comisia de evaluare a 

ofertelor primite în vederea închirierii spațiilor administrate. 

  

 Art. 5 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu să numeascǎ Comisia de soluționare a 

contestațiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor. 

  

 Art. 6 Pe data prezentei, Hotǎrȃrea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 142/02.10.2017 privind 

stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”, începând cu luna octombrie 

2017, îşi înceteazǎ aplicabilitatea. 

  

 Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Managerul Centrului Cultural Mihai 

Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 203 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 30 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Borangicului nr. 6, 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Str. Borangicului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64803/15.06.2018 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.64802/15.06.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Borangicului nr. 6, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.64 CA 5/22 din 12.09.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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” 
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şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Borangicului nr. 6, Sector 2, București – 

Consolidare, reconformare, extindere cu concesionare 50,0mp și supraetajarea construcțiilor 

existenteS.parțial (pivniță)+P, rezultând locuință – 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 204 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Litoralului nr. 10-12-12A, 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64515/15.06.2018 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. 64508/15.06.201întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 16 CA 2/2 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 Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 
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şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sector 2, 

București – Imobil de locuințe colective – S+P+3E+E4r, 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 4 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 205 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Călușei nr. 63, 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 60103/05.06.2018 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. 60107/05.06.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Călușei nr. 63, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 67 CA 6/4 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 
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şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Călușei nr. 63, Sector 2, București – 

Locuință – P+2E și extindere corp secundar C4 - P+2E cu destinația de locuință, 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 4 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 206 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Badea Cârțan nr. 57, 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64582/15.06.2018 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. 64581/15.06.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Badea Cârțan nr. 57, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 29 CA 3/3 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 Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 
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şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Badea Cârțan nr. 57, Sector 2, București – 

Consolidare, amenajări interioare, supraetajare locuință existentă (PIVNIȚĂ/S+P+POD) până la 

regim final de înălțime – 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 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 207 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 60229/05.06.2018 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. 60239/05.06.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89, Sector 2, 

semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 33 CA 3/9 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 Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 
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şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 

89, Sector 2, București – Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare şi schimbarea 

destinației apartamentului din locuință în spațiu servicii –frizerie, coafor, 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 4 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 208 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Teofil nr. 31, 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64552/15.06.2018 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. 64551/15.06.2018întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Teofil nr. 31, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 18 CA 2/4 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 Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 

şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Teofil nr. 31, Sector 2, București, Sector 2, 

București – Imobil de locuințe colective – 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 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 209 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, 

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.61595/08.06.2018 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. 61594/08.06.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 21 CA 2/7 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 Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 

şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 



300 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 210 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șoseaua Colentina nr. 499  

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, 22.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD din 

Șoseaua Colentina nr. 499, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.64647/15.06.2018 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.64646/08.06.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Colentina nr. 499, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 23 CA 2/10 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 Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” 
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şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șoseaua Colentina nr. 499, Sector 2, București 

– Garaj – 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 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, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 211 

Bucureşti, 22.06.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 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 

  



303 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



304 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



305 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  

  
HOTĂRÂREA NR. 119/26.06.2018 Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local 

Sector 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
307 

HOTĂRÂREA NR. 120/26.06.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop 

sportiv în Ferentari…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
309 

HOTĂRÂREA NR. 121/26.06.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 privind susţinerea implementării proiectului 

educaţional Deşteaptă-te, România! de către Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, în perioada iunie - iulie 2018………………….. 

 
310 

HOTĂRÂREA NR. 122/26.06.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării turneului  BRD BUCHAREST OPEN 2018………….. 311 
HOTĂRÂREA NR. 123/26.06.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A 

AUTORIZAŢIEI / ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU TERASE SEZONIERE, COMERŢ DE ÎNTÂMPINARE ŞI 

COMERCIALIZARE FLORI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA 

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

312 
HOTĂRÂREA NR. 125/26.06.2018 privind aprobarea proiectului "Poveste cu cai"- proiect educativ şi sportiv pentru copiii 

beneficiari de măsura de protecţie specială plasament în cadrul structurilor rezidenţiale din subordinea DGASPC Sector 5…. 

 
314 

HOTĂRÂREA NR. 126/26.06.2018 PRIVIND APROBAREA ACHITĂRII RESTANŢELOR CĂTRE APA NOVA PENTRU 

BLOCUL 53, ŞOS SĂLAJ NR.129, SCĂRILE 6 SI 7, IMOBIL AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 5 ŞI RECUPERAREA ULTERIOARĂ A ACESTOR RESTANŢE………………………………………………………. 

 
 

315 
HOTĂRÂREA NR. 127/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti referitor la achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, a terenului in suprafaţa de 477 mp situat in 

str. Şerbota nr. 1 A, Sector 5, Bucureşti…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

316 
HOTĂRÂREA NR. 128/26.06.2018 privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele 

(Municipiului Bucureşti, a terenului in suprafaţa de 477 mp situat in str. Şerbota nr.lA, Sector 5, Bucureşti……………………….. 

 
317 

HOTĂRÂREA NR. 129/26.06.2018 privind aprobarea proiectului „Olimpiadele Copilăriei" înregistrat Ia Centrul Cultural şi de 

Tineret „Ştefan Iordache…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
319 

HOTĂRÂREA NR. 130/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti privind schimbarea destinaţiei imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 în vederea demolării 

acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinaţia sediu al Direcţiei Evidenţa Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare 

Civilă şi Serviciul Evidenţa Populaţiei)…………………………………………………………………………………………………........ 

 
 
 

320 
HOTĂRÂREA NR. 131/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti privind schimbarea destinaţiei imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 în vederea demolării 

acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinaţia sediu al Direcţiei Evidenţa Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare 

Civilă şi Serviciul Evidenţa Populaţiei)……………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

322 
HOTĂRÂREA NR. 132/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 244 " şi a depunerii 

proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale……………. 

 
 

324 
HOTĂRÂREA NR. 133/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „înfiinţare sala multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de 

reparaţii, amenajare curte şi teren de sport -Şcoala Gimnazială Luceafărul " şi a depunerii proiectului în cadrul Programului 

Operaţional Regional, Axa Prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale……………………………………………………. 

 
 
 

326 
HOTĂRÂREA NR. 134/26.06.2018 privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 asupra unei 

părţi din imobilul situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte formată din teren în suprafaţă de 1.490 mp 

şi corp de clădire C2 cu funcţiunea – cămin………………………………………………………………………………………………... 

 
 

328 
HOTĂRÂREA NR. 135/26.06.2018 Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Lucrări de reabilitare şi consolidare corp principal de clădire - Grădiniţa Nr. 168", Şoseaua Viilor, nr. 99, sector 5……………… 

 
330 

HOTĂRÂREA NR. 136/26.06.2018 privind stimularea performanţei şcolare în cadrul proiectului Elevi şi profesori de nota 10 în 

sectorul 5, ediţia 2018……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
332 

HOTĂRÂREA NR. 137/26.06.2018 Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru teren ul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 1, proprietatea S.C. ALFICOM INVEST SRL, CUI: 

17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit……………………………………………………………………. 

 
 

333 
HOTĂRÂREA NR. 138/26.06.2018 Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 2, proprietatea S.C. ALFICOM INVEST SRL, CUI: 

17684086,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit…………………………………………………………………….. 

 
 

335 
HOTĂRÂREA NR. 139/26.06.2018 Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. OSTROV nr.3, proprietatea S.C. PRELUDE 2300 SRL, CUI: 12024577 ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit…………………………………………………………………………………........ 

 
 

337 
  



306 

 

HOTĂRÂREA NR. 140/26.06.2018 Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, proprietatea SC PRASA ROMÂNIA SRL, CUI: 

18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit…………………………………………………………………….... 

 
 

339 
HOTĂRÂREA NR. 141/26.06.2018 Privind majorarea cu 500% a impozitului pc teren începând cu anul 2019, pentru terenul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, proprietatea SC PRASA MUNTENIA SRL, CUI: 

26816194, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit……………………………………………………………………… 

 
 

341 
HOTĂRÂREA NR. 142/26.06.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, 

precum şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie 

pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016……………. 

 
 

343 
HOTĂRÂREA NR. 143/26.06.2018 privind aprobarea normativelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, caz.armament şi materiale 

igienico-sanitare în vederea acordării drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii şi mamele protejaţi în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5………………………………………………………………………….... 

 
 

345 
HOTĂRÂREA NR. 144/26.06.2018 Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii necesare pentru 

realizarea „ Băii Publice şi a Spălătoriei Sociale, aflate în subordinca D.G.A.S.P.C. Sector 5……………………………………….. 

 
347 

HOTĂRÂREA NR. 145/26.06.2018 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 /l0.04.2018 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Construire sală multifuncţională de sport, reabilitare 

termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport la Şcoala Gimnazială Luceafărul", din Str. Doina, nr. 1, 

sector 5, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferent…………………………………………………………......... 

 
 
 

348 

 
  



307 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU 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 si 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; 

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

Administraţia Publica 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 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 din prezenta hotărâre. 

 

ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din veniturii proprii 

(învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

ART 5  Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan Iordache pe anul 2018, 

conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

ART 6  Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii (Admnistratia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte 

integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 
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Art. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ,  
 SECRETAR SECTOR  , 

PETRESCU ELENA LUMINIŢA  
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLOREA ALEXANDRA CRISTINA  

 

 

Nr. 119/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5,  

a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari 
 

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, 26.06.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 58682/19.06.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 58683/19.06.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În 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 organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în 

Ferentari, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menţionat la art. 1. 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 
Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
 Contrasemnează, 
 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 
  

Preşedinte de şedinţă, 
Florea Cristina- Alexandra 

 

Nr.120/26.06.2018 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 privind susţinerea implementării 
proiectului educaţional Deşteaptă-te, România! de către Colegiul Naţional Gheorghe 

Lazăr, în perioada iunie - iulie 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 şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2018;  
 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 
înregistrat sub nr. 58684/19.06.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 58685/19.06.2018; 
-  Adresa Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

58465/18.06.2018; 
 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 
Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 
 In temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 
administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 
 Potrivit prevederilor art. 41, alin. 5 şi ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, 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 modifică titlul HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 şi va avea următorul conţinut: „Hotărâre privind 
susţinerea implementării proiectului educaţional Deşteaptă-te, România! de către Colegiul Naţional 
Gheorghe Lazăr, în perioada septembrie - decembrie 2018". 
Art. 2 - Se modifică Anexa 1 la HCLS 5 nr. 111/31.05.2018, în sensul că „Perioada desfăşurării 
proiectului este septembrie - decembrie 2018". 
Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 rămân neschimbate.  
Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 
Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

 Contrasemnează, 
 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 
  

Preşedinte de şedinţă, 
Florea Cristina- Alexandra 

 
Nr. 121/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea sprijinirii organizării  
turneului  BRD BUCHAREST OPEN 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 şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2018; 
 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 
înregistrat sub nr. 59169/20.06.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 59170/20.06.2018;  
- Adresa Federaţiei Române de Tenis, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

46059/11.05.2018; 
Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 
În temeiul H.C.G.M.B. nr. 300/2018, privind cooperarea între Municipiul Bucureşti şi Federaţia 

Română de Tenis în vederea organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la Bucureşti, în 
perioada 14-22 iulie 2018; 

   În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea organizării evenimentului sportiv BRD Bucharest Open 2018, conform 
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a evenimentului menţionat la art. 1. 

 
Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 
Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

 Contrasemnează, 
 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 
  

Preşedinte de şedinţă, 
Florea Cristina- Alexandra 

 
Nr. 122/26.06.2018 
 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A 
AUTORIZAŢIEI / ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU TERASE SEZONIERE,  
COMERŢ DE ÎNTÂMPINARE ŞI COMERCIALIZARE FLORI PE DOMENIUL PUBLIC 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL 
AL SECTORULUI 5 

 
 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 57077/14.06.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţia Tehnică şi 

Verificare Investiţii Edilitare, Biroul Autorizare Activităţi Comerciale; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice şi raportul Comisiei 

Privatizate, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu Patronatul şi Sindicatele 

 In conformitate cu prevederile: 

- O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea 

nr.650/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

- OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Art.475, alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, r2, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, 

completată prin HG nr. 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în 

vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, r2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi 

la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCGMB nr. 134/1996 privind reglementarea comerţului stradal pe teritoriul municipiului Bucureşti 

- H.C.L.S 5 nr. 88/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Acordului de 

funcţionare pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 

- H.C.L.S.5 nr. 89/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea şi vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante şi 563-Baruri şi alte 



313 

 

activităţi de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- HCL S5 nr. 86/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării 

mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti 

În temeiul prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin (2), litera (r), din Legea  nr. 215/2001  a  

administraţiei publice locale, republicata, cu  modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă regulamentul privind procedura 

de emitere a Autorizaţiei/Acordului de funcţionare pentru terase sezoniere, comerţ de întâmpinare  şi 

comercializare flori pe domeniul public al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5, conform Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
 Contrasemnează, 
 p. Secretar Sector 5 , 

Luminiţa Elena Petrescu 
  

Preşedinte de şedinţă, 
Cristina Alexandra Florea  

 

Nr. 123/26.06.2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea proiectului "Poveste cu cai"- proiect educativ şi sportiv pentru  

copiii beneficiari de măsura de protecţie specială plasament în cadrul structurilor rezidenţiale 
 din subordinea DGASPC Sector 5. 

 
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/ 
2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară din data de 26.06.2018 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 
59222/20.06.2018; 

Ţinând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 10298/18.06.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice 
precum şi al Comisie pentru Protecţia Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 5, art. 46, alin. (1), alin. (3), lit. "f" şi lit. "g", art. 48, 
art. 49, alin (1), alin. (2), alin. (4) şi alin. (5), art.51, alin. (1) şi art. 53, alin. (2) din Legea nr. 272/2004, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
ART. 1. Se aprobă proiectul "Poveste cu cai" - proiect educativ şi sportiv pentru copiii beneficiari 

de măsură de protecţie specială plasament în cadrul structurilor rezidenţiale din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Sector 5, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART. 2. In vederea implementării proiectului menţionat la articolul I al prezentei hotărâri, se 
împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 
5 pentru ca în numele şi pentru Consiliul Local sector 5 să semneze convenţia de colaborare cu Clubul 
de Echitaţie Agrointernaţional, convenţie de colaborare ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

ART. 3. Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică- Serviciul Evidenţa Acte Adminsitrative şi 
D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Contrasemnează, 
 p.Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 
Nr. 125/26.06.2018 
 
 
 
 

Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 
HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA ACHITĂRII RESTANŢELOR CĂTRE APA NOVA PENTRU BLOCUL  
53, ŞOS SĂLAJ NR.129, SCĂRILE 6 ŞI 7, IMOBIL AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

LOCAL AL SECTORULUI 5 ŞI RECUPERAREA ULTERIOARĂ A ACESTOR RESTANŢE 
 
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 26.06.2018; 

 
Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 58898/19.06.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţia Tehnică 
şi Verificare Investiţii Edilitare, Biroul Spaţii de Locuit şi Spaţii cu altă Destinaţie; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 
-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice ; 
-adresa S.C. Apa Nova S.A nr.181 10873/15.06.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 

57961/18.06.2018, 
 
In conformitate cu prevederile: 

-Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
-H.G nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-H.C.G.M.B. nr. 277/02.10.2003 privind transmiterea blocului 53 situat în Şos. Sălaj nr. 129, 

sector 5, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 5; 

 
În temeiul prevederilor art. 36, alin (6), litera (a), pct. 14 şi 17 precum şi ale art. 45, alin (1) şi art. 

81, alin (4), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă achitarea restanţelor de 
către Consiliul Local Sector 5, în cuantum de 23.694,36 lei, către Apa Nova, pentru blocul 53, Şos Sălaj 
nr. 129, scările 6 şi 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 şi recuperarea 
ulterioară a acestor restanţe. 
 Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 
Nr. 126/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti referitor la achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, a terenului in suprafaţa de 477 

mp situat în str. Şerbota nr. 1 A, Sector 5, Bucureşti 

 
 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.201 8; 
  
 Având în vedere: 
-Raportul Direcţiei Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare nr. 
59109/20.06.2018 precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 
-Raportul Comisiei Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 
economice; 
 
 Ţinând cont de: 
-adresa înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 55897/11.06.2018, transmisă de Nemeş Carmen Ionela, 
Dobrică Cristian si Dobrică Valentin , prin care ni se comunică intenţia de vânzare a terenului in 
suprafaţa de 477 mp situat in str. Şerbota nr. 1A, Sector 5, Bucureşti 
-prevederile Legii 24/2007 Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, republicată 
-prevederile Fl.C.G.M.B. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. I) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti privind achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţa de 477 mp 
situat în str. Şerbota nr. 1A, Sector 5, Bucureşti. 
 
Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
 
Nr. 127/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului 

Bucureşti, a terenului in suprafaţa de 477 mp situat in str. Şerbota nr. 1A, Sector 5, Bucureşti 

 
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2018; 

Luând în considerare propunerile domnului consilier Melnic Constantin Ion consemnate în 
Procesul Verbal al şedinţei ordinare din data de 26.06.2018 precum şi Procesul Verbal al Comisiei de 
Validare; 

Având în vedere: 
-Raportul Direcţiei Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare nr. 

59108/20.06.2018; 
-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

        - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 
 

 Ţinând cont de: 
 - adresa înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 55897/11.06.2018, transmisă de Nemeş Carmen 
Ionela, Dobrică Cristian si Dobrică Valentin , prin care ni se comunică intenţia de vânzare a terenului in 
suprafaţa de 477 mp situat in str. Şerbota nr. 1 A, Sector 5, Bucureşti -prevederile Legii 24/2007 Legea 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată; 
 - prevederile H.C.G.M.B. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele 
Municipiului Bucureşti, a terenului in suprafaţa de 477 mp situat in str. Şerbota nr. 1 A, Sector 5, 
Bucureşti, cu următoarea componenţă: 
 
1. Marian Ţigănuş     - Preşedinte - Viceprimar al Sectorului 5 
2. Marian Ion - Membru - Arhitect Şef 
 3. Ploscaru George Alexandru - Membru - Consilier Local 
4. Lazarov Alexandru Sebastian - Membru - Consilier Local 
5. Ramona Măria Chivu - Membru - Director General - Direcţia Generală 

     Economică 
6. Isabela Nicoleta Disăgilă - Membru -  Director General Adjunct - Direcţia 

     Buget şi Execuţie Bugetară 
7. Aurelia Negru - Membru -  Şef Serviciu - Serviciul Achiziţii 
8. Mihaela Kalogerakos - Membru -  Director Executiv - Direcţia Tehnică 

 ¤    şi Verificare Investiţii Edilitare 
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 Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Andra Elena Bolea, Direcţia 

Generală Juridică. 

 Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre 

aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate. 

 Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 128/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Olimpiadele Copilăriei" 
 înregistrat Ia Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” 

 
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.20 18; 

Având în vedere: 
- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.06.20-04/ 20.06.2018; 
  - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 59183/20.06.2018;  
Luând în considerare: 
- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 
- Raportul Educaţie, Tineret şi Sport; 
- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache"; 
- Proiectul depus de Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană înregistrat la Primăria Sectorului 5 

sub numărul 55401/08.06.2018 şi la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" sub numărul CCTSl-
2018.06.08 - 04 la data de 08.06.2018, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 -   Se aprobă proiectul „Olimpiadele Copilăriei", desfăşurat de către Centrul Cultural şi de Tineret 
„Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 -   Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate 
din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 
Art. 3 -   Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 4 - 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 
Nr. 129/26.06.2018 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti privind schimbarea destinaţiei imobilului din strada Spătarul Preda 

nr. 1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu  

destinaţia sediu al Direcţiei Evidenţa Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civilă şi Serviciul 

Evidenţa Populaţiei) 

 

 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 26.06.2018; 

 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 130134/14.06.2018 al Direcţiei Evidenţei Persoanelor şi 

de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului. Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar şi Expertiza Tehnică a Clădirilor CI, C2, C3 din incinta imobiulului 

situat pe strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5, Bucureşti; 

Având în vedere prevederile FI.C.G.M.B. nr. 323/19.07.2017 privind transmiterea din 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin administraţia Fondului Imobiliar în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a imobilului situat în strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 

5; 

În temeiul art. 4 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti privind schimbarea destinaţiei imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 

5 în vederea demolării acestuia, conform concluziilor şi propunerilor din expertiza tehnică, cu scopul 

construirii unui nou imobil cu destinaţia sediul Direcţiei Evidenţa Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare 

Civilă şi Serviciul Evidenţa Populaţiei). 

Art. 2 - Schimbarea destinaţiei imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 se face pe 

perioada desfăşurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor de construcţie, 

imobilul să rămână în domeniul public al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare pentru 

demolarea imobilului menţionat la pct. 1 al prezentei hotărâri şi construirea unui nou imobil cu destinaţia 

de sediu al Direcţiei Evidenţa Persoanelor (Serviciul Stare Civilă şi Serviciul Evidenţa Populaţiei). 
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Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Evidenţa Persoanelor, Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică Juridică şi Direcţia Generală Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 130/26.06.2018 
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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 aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a  

Lucrărilor de Intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi  

consolidare Grădiniţa nr. 245 " şi a depunerii proiectului în cadrul Programului  

Operaţional Regional, axa prioritară 10, îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

 

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti, ales in condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015, 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din dala de 26.06.201 8; 

 

Având în vedere: 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţia 

Generală de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 59258/20.06.2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 59268/20.06.2018; 

• Rapoartele Comisiilor Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi 

Economice şi al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public 

şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

• Ghidul General al Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

• Flotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

•  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa 

nr. 245 ". 

 

Ţinând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie 

a sistemului; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I.-Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 245". 

Art. 2 Se aprobă proiectul „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 244 " în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv 

specific 10.1 apelul de proiecte POR/10/2017/10/10. Ia/BI. 

Art. 3 Se aprobă co-fînanţarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea 

totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 10, prioritatea de investiţii 10.1 

Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, obiectivul specific 

10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului şi finanţarea tuturor chetuielilor neeligibile 

din cadrul proiectului, menţionat la art 2. 

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

„Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 245 ", pentru implementarea proiectului în condiţii 

optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 5. 

Art. 5 Se împuterniceşte domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare şi contractul de finanţare al 

proiectului " Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 245. " 

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi directorul Grădiniţei 245 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

 

Nr.131/26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

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 aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

 Intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp clădire  

Grădiniţa nr. 244 " şi a depunerii proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional,  

axa prioritară 10, Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

 

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 si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din dala de 26.06.201 8; 

 

Având în vedere: 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţia 

Generală de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 59258/20.06.2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 59268/20.06.2018; 

• Rapoartele Comisiilor Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi 

Economice şi al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public 

şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

• Ghidul General al Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

• Flotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

•  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa 

nr. 244 ". 

 

Ţinând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie 

a sistemului; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehpnico-economice (D.A.L.I.-Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 244". 

Art. 2 Se aprobă proiectul „Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 244 " în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv 

specific 10.1 apelul de proiecte POR/10/2017/10/10. Ia/BI. 

Art. 3 Se aprobă co-finanţarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea 

totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 10, prioritatea de investiţii 10.1 

Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, obiectivul specific 

10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului şi finanţarea tuturor chetuielilor neeligibile 

din cadrul proiectului, menţionat la art 2. 

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

„Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 244 ", pentru implementarea proiectului în condiţii 

optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 5. 

Art. 5 Se împuterniceşte domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare şi contractul de finanţare al 

proiectului " Reabilitare şi consolidare corp clădire Grădiniţa nr. 244. " 

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi directorul Grădiniţei 244 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

 

Nr.132/26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

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 aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor  

de Intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „înfiinţare sala multifuncţională de  

sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport-  

Şcoala Gimnazială Luceafărul " şi a depunerii proiectului în cadrul Programului  

Operaţional Regional, Axa Prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

 

Având în vedere: 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţia 

Generală de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 59260/20.06.2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 59269/20.06.2018; 

• Rapoartele Comisiilor Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi 

Economice şi al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

• Ghidul General al Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor  

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

• Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construire sală multifuncţională de sport 

reabilitare termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport la Şcoala 

Gimnazială Luceafărul)". 

 

Ţinând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritară  10 îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie 

a sistemului. 

 

În temeiul art.45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I. - Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) pentru 

obiectivul de investiţii Înfiinţare sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de de 

reparaţii, amenajare curte şi teren de sport -Scoală Gimnazială Luceafărul". 
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Art. 2 Se aprobă proiectul "Înfiinţare sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi 

lucrări de de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport -Scoală Gimnazială Luceafărul" în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv 

specific 10.1, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/BI. 

 

Art. 3 Se aprobă co-finanţarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea 

totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 10, prioritatea de investiţii 10.1 

Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, obiectivul specific 

10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului şi finanţarea tuturor chetuielilor neeligibile 

din cadrul proiectului, menţionat la art. 2. 

 

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

"înfiinţare sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de de reparaţii, amenajare 

curte şi teren de sport -Scoală Gimnazială Luceafărul", pentru implementarea proiectului în condiţii 

optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 5. 

 

Art. 5 Se împuterniceşte domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare şi contractul de finanţare al 

proiectului "Înfiinţare sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de de reparaţii, 

amenajare curte şi teren de sport -Scoală Gimnazială Luceafărul". 

 

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi directorul Şcolii Gimnaziale 

Luceafărul vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
 

Nr. 133/26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 asupra  

unei părţi din imobilul situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte 

 formată din teren în suprafaţă de 1.490 mp şi corp de clădire C2 cu funcţiunea - cămin 

 

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, 26.06.20 18; 

Având în vedere: 

- Adresa Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră nr. 59.235/20.06.2018, transmisă şi înregistrată 

la Ministerul Educaţiei Naţionale sub nr. 9.771/22.06.2018 privind solicitarea emiterii avizului 

conform privind schimbarea destinaţiei bazei materiale a unei părţi din imobilul menţionat 

anterior, aparţinând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc"; 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 60.118/25.06.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60.119/25.06.2018; 

Memorandumul nr. A2380/21.02.2018 formulat de Ministerul Apărării Naţionale şi aprobat de 

prim-ministrul Vasilica Viorica Dăncilă; 

-  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 PS5 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; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Urbanism, Lucrări publice, Administrarea teritoriului, 

Domeniului public şi patrimoniului, Fond funciar; 

 În baza OMENCŞ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 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: 
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Art. 1 - Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 asupra unei 

părţi din imobilul situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte formată din teren în 

suprafaţă de 1.490 mp şi corp de clădire C2 cu funcţiunea - cămin; 

Art. 2 - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data comunicării avizului conform al Ministerului 

Educaţiei Naţionale privind schimbarea destinaţiei a unei părţi din imobilul situat în Strada Preda 

Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte formată din teren în suprafaţă de 1.490 mp şi corp de clădire 

C2 cu funcţiunea - cămin; 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi directorul Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară „Dumitru Motoc" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Contrasemnează, 
 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 
  

Preşedinte de şedinţă, 
Cristina Alexandra Florea  

 

Nr. 134/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Lucrări de reabilitare şi consolidare corp principal de clădire - Grădiniţa Nr. 168", 

Şoseaua Viilor, nr. 99, sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 60114/25.06.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60115/25.06.2018; 

- Adresa emisă de Grădiniţa Nr.  168, înregistrată la Primăria Sectorului 5  sub nr. 59882/22.06.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar, cel al Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri 

Europene şi Alte Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

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 „Lucrări de 

reabilitare şi consolidare corp principal de clădire - Grădiniţa Nr. 168", 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 Grădiniţa Nr. 168.  
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Art. 4 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, conducerea Grădiniţei Nr. 168, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina- Alexandra 

 

 

Nr. 135/26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind stimularea performanţei şcolare în cadrul proiectului 

Elevi 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 şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, al Direcţiei Generale Economice 

şi al Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache, înregistrat sub nr. 60116/25.06.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60117/25.06.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 În temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Elevi şi profesori de nota 10 în sectorul 5, ediţia 2018, de către 

Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache.  
Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret 

Ştefan Iordache, 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, 
 p.Secretar Sector 5 , 

Elena luminiţa petrescu 
  

Preşedinte de şedinţă, 
Florea Cristina - Alexandra 

 

Nr. 136/26.06.2018 

 
*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat 

 în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 1, proprietatea S.C. 

 ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2018; 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 361840 din data de 25.06.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care 

se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot I, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 177 din data de 20.06.2018 înregistrat la 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 360019/21.06.2018 şi de documentele anexate 

acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală); 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

-art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor I -6 ale 

municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe 

clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 

500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, 

Str. ÎNCLINATĂ,  nr. 12, Lot I aparţinând S.C. ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086. 

 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot I se încadrează 

în categoria imobilelor (teren/cladire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 

200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 . 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control. 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. ALFICOM INVEST 

SRL, CUI: 17684086, cu sediul social in Judeţul Ilfov, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, str. 

Divertismentului, nr. I, etaj 2, camera 16. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
 

Nr. 137/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat 

în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 2, proprietatea S.C. 

 ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2018; 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.361845 din data de 25.06.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care 

se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 2, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 178 din data de 20.06.2018 înregistrat la 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 360023/21.06.2018 şi de documentele anexate 

acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare. Notă de constatare finală); 

 

 In conformitate cu prevederile: -ari. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-punctul 168, Titlul IX din FI.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. nr.  151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe 

clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 

500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 

5, Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 2 aparţinând S.C. ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086. 
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 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. ÎNCLINATĂ, nr. 12, Lot 2 se încadrează 

în categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 

200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control. 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. ALFICOM INVEST 

SRL, CUI: 17684086, cu sediul social în Judeţul Ilfov, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, str. 

Divertismentului, nr. 1, etaj 2, camera 16. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
 

Nr. 138/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat  

în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. OSTROV nr. 3, proprietatea S.C. PRELUDE 2300 SRL,  

CUI: 12024577 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea tir. 

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 26.06.201 8; 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 361760 din data de 25.06.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care 

se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Ostrov nr.3 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 171 clin data de 14.06.2018 înregistrat la 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 356407/18.06.2018 şi de documentele anexate 

acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală); 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

-art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-punctul 168, Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe 

clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 -H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 prin 

privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu 

până la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) alin Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 

5. Str. Ostrov nr. 3 aparţinând S.C. PRELUDE 2000 SRL, CUI: 12024577 . 
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 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Ostrov nr. 3 se încadrează în categoria 

imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 

modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 

 Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control. 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C.PRELUDE 2000 SRL, 

CUI: 12024577 , cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Şos Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81. Clădirea 3, 

Parter, Camera 32. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 139/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat 

în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, proprietatea SC PRASA 

ROMÂNIA SRL, CUI: 18648588, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2018; 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 361857 din data de 25.06.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care 

se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit.  

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 168 din data de 14.06.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 356386/18.06.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă 

de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare. Notă de constatare finală); 

 In conformitate cu prevederile:  

-art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-punctul 168 - Titlul IX din II.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

-H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe 

clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 

500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 

5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2  aparţinând SC PRASA ROMÂNIA SRL, CUI: 18648588. 

 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, se 

încadrează în categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. 

Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3/2018. 
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 Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului,ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC PRASA ROMÂNIA 

SRL, CUI: 18648588. cu sediul social în Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, CAMERA 2. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 140/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pc teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat  

în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, proprietatea SC PRASA 

MUNTENIA SRL, CUI: 26816194, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001. precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2018; 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 361852 din data de 25.06.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care 

se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 169 din data de 14.06.2018 şi de documentele 

anexate acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare. Notă de constatare finală); 

 

In conformitate cu prevederile: 

 

-   art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -   H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-  H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 

privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 

terenuri cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor 

neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) clin Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 

5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2 aparţinând SC PRASA MUNTENIA SRL, CUI: 26816194. 

Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2 se încadrează 

în categoria imobilelor (teren/cladire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 

200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03/26.01.2018. 

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC PRASA MUNTENIA 

SRL, CUI: 26816194. cu sediul social în Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, Etaj 1, CAMERA 9. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
 

Nr. 141/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5,  

precum şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului  

Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte  

servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti,ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa din data de 26.06.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, precum şi Raportul de 

specialitate nr. 60751/25.06.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţia de Dezvoltare; 

In conformitate cu prevederile: 

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

-  art.7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC); 

 

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. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1- Se aprobă Norma internă a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi a 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind 

procedura proprie pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa 

nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 48/12.03.2018 privind aprobarea 

Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 şi a instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru 

achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 

98/2016 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 49/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi a instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru 
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achiziţiile publice de servicii hoteliere si servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 

98/2016 

 Art. 3 - Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi instituţiile şi serviciile publice 

de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 P.SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 142/26.06.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea normativelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, caz.armament şi materiale igienico-

sanitare în vederea acordării drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii şi mamele protejaţi  

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales in condiţiile sta.bilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 26.06.2018; 

  Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al directorului general al Direcţiei Generale De 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5  înregistrat sub nr. 10456/20.06.2018; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 

economice, precum şi al Comisiei Protecţiei Sociale, Sănătate şi Societate Civilă ; 

 In conformitate cu prevederile art. 66, art. 67, art. 69, art. 73, art. 132 lit. "b" şi art. 136 alin. (1) lit. 

"a" şi alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art. 127 alin. (1) lit. "b" şi art. 129 alin. (I) , alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 

272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. "n" teza 1 din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă necesarul anual de îmbrăcăminte şi încălţăminte destinate copiilor şi tinerilor cu 

vârsta cuprinsă între 0-26 ani inclusiv, pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un 

serviciu de tip rezidenţial, precum şi mamelor protejate în centre maternale aflate in subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 5, potrivit anexei nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă acesteia. 

 Art. 2 Se aprobă necesarul de materiale igienico-sanitare pentru copiii şi tinerii pentru care s-a 

stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu de tip rezidenţial, pentru mamele protejate în 

centrele maternale, potrivit anexei nr. 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 3. Se aproba necesarul de cazarmament pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecţie specială într-un serviciu de tip rezidenţial, pentru mamele protejate în centre 

maternale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum şi durata medie de utilizare a acestuia 

potrivit anexei nr. 3 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia. 
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 Art. 4. Se aprobă necesarul de cazarmament şi materiale igienico-sanitare pentru copiii ce 

beneficiază de servicii sociale în centrele de zi aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, potrivit 

anexei nr. 4 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţa Acte Adminsitrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 143/26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii necesare pentru  
realizarea „ Băii Publice şi a Spălătoriei Sociale, aflate în subordinca D.G.A.S.P.C. Sector 5 

 
 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 ordinară din data de 26.06.2018; 
  Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 
 Ţinând seama de raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 
înregistrat sub nr. 10636/25.06.2018 ; 
 Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 85/27.04.2018 , privind aprobarea expertizei tehnice şi a lucrărilor 
necesare pentru realizarea obiectivului social „Baie Publică şi Spălătorie Socială" aflat în subordinea 
D.G.A.S.P.C. Sector 5 
 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 
Activităţi Economice, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea teritoriului şi 
Domeniului Public si Patrimoniu, Fond Funciar şi Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi 
Societate Civilă; 
 In conformitate cu prevederile art. 44  alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 9 din H.G. nr. 907/2016, 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii din fonduri publice; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. 2 lit. (i) şi lit. „n" din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenii necesare pentru realizarea 

obiectivului social „Baie Publică şi Spălătorie Socială", aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, situat 
în Bucureşti, sector 5, str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 

 
Art. 2. Serviciul Evidenţa Acte Adminsitrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

PETRESCU ELENA LUMINIŢA  
 
Nr. 144/26.06.2018 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 /10.04.2018 privind  

aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Construire sală 

multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare  

curte şi teren de sport la Şcoala Gimnazială Luceafărul", din Str. Doina, nr. 1, sector 5, a 

indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferent. 

 

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 26.06.2018; 

 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi al Direcţiei Generale 

Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 60756/26.06.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60757/26.06.201 8; 

-  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

Ţinând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritare 10 îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv formare profesională, 

pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii 

şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

Luând în considerare art. 41 alin. (5) şi art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

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 modifică anexele 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018, 

conform Anexelor 1 şi 2 ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se modifică articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 / 10.04.2018. 

Acesta va avea următorul conţinut: 

 "Art. 4 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti şi din alte surse legal constituite." 
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Art. 3 Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 / 10.04.2018 rămân 

neschimbate. 

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Şcoala Gimnazială Luceafărul vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 145/26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

de aprobarea proiectului “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6,  

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Programul Operațional Regional (P.O.R.) 2014-2020; 

- Ghidul Solicitantului P.O.R. 2014-2020; 

- Ghidul Specific pentru 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 prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, 

Calea Plevnei nr. 147-149”, cod SMIS 118547, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. 

Apelului de proiecte P.O.R./2016/3/3.1/B/1. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare termică şi  modernizare sediu Primărie 

Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”, în cuantum de 2.792.769,98 lei (inclusiv T.V.A.) 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

 Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 595.423,64 lei (inclusiv T.V.A.),  

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 43.946,96 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

“Reabilitare termică şi  modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei  nr. 147-149”. 

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

“Reabilitare termică şi  modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei  nr. 147-149”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului București. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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 Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de 

finanțareîn 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.: 116   

Data: 07.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexa  poate  fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 6. 

 



354 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de 

 locuințe Aleea Pârva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 44 alin. (l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Pârva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 

6 al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 45. alin. (2). lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea 

Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București, se modifică după cum urmează: 

 „(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe Aleea Parva 

nr. 6, bloc C37.” 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului  Local  al  Sectorului  6 nr. 18/26.01.2017, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 
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 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 117 

Data: 07.06.2018           

  



356 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de 

 locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii şi Expunerea de  motive  

a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea 

Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, se modifică după cum urmează: 

 „Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr. 62, bloc B1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.” 

 Art. 2. Articolul 1 alin (1) al H.C.L. Sector 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, se modifică după cum urmează: 

 „(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuinţe Strada 

Calea Giuleşti nr. 62, bloc B1.” 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului  Local  al  Sectorului  6 nr. 24/26.01.2017, rămân 

neschimbate. 
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 Art. 4. (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.: 118   

Data: 07.06.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 
al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de motive a 
Primarului Sectorului 6; 
 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
 În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 
privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea 
bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind 
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 
 Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 
trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 
 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 2018, 
conform Anexelor nr. 3 și nr. 4. 
 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 2018, 
conform Anexelor nr. 5 și nr. 6. 
 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8. 
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 
terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr.:119 
Data:28.06.2018 
 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice și al Direcției 

Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 2018; 

 Conform O.U.G. nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările 

ulterioare, a Hotărârii nr. 215/4.03.2009, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare și a Legii cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 În baza H.C.L. Sector 6 nr. 106/24.05.2018 privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a 

burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 

pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de 

încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 956.845 mii lei la cheltuieli și în sumă de   950.067 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2018,  în sumă de 142.837 mii lei, la cheltuieli şi la 

venituri în sumă de 142.837 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a 

şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, în 

sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, în 

sumă de 7.443 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 

11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcția Generală Investiții, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:120 

Data:28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

 ,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de 

 înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”  

din Aleea Pravăț nr. 24,  Sector 6, București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;  

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

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările 

ulterioare și a Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construcție ușoară cu 

funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic ,,Gheorghe 

Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București, aşa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 
Nr.:121 
Data:28.06.2018 
 
 

 

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

6. 

  



362 

 

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 locuințe sociale, în conformitate 

cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 

 

 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 al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu cele ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

292/23.11.2017 privind aprobarea  listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească 

locuințe sociale, fond de stat sau locuințe de necesitate, în baza Legii nr. 114/1996, întocmite pentru anul 

2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă repartizarea unei locuințe sociale, apartament cu 4 (patru) camere, beneficiar 

Tudor Daniela, având familia compusă din 6 membri (soț, soție și 4 copii), solicitantă aflată pe poziția 1 în 

lista cu ordinea de prioritate aprobată pentru anul 2018, la structura 4 camere, locuință socială. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanțele judecătorești competente. 

 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.:122 

Data:28.06.2018 
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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 executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor  

din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate 

în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

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

254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul 

Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă executarea lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din 

carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor. 

 Art. 2. Cheltuielile pentru lucrările de executare a lucrărilor de intervenţii şi executarea lucrărilor de 

semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală vor fi suportate din bugetul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:123 

Data:28.06.2018 
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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 indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului  de investiţii  

“Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare 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; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și e), 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 aferenţi obiectivului de investiţie “Modernizare şi 

Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:124 

Data:28.06.2018 

 

 

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

Sector 6. 
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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 aferenţi obiectivului  de  

investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare 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; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și e), 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 aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi 

Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:125 

Data:28.06.2018 
 

 

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

Sector 6. 

  



367 

 

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 aferenţi obiectivului  de  

investiţii “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei” 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 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; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și e), 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 aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare și 

amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:126 

Data:28.06.2018 
 

 

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

Sector 6. 
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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 aferenţi obiectivului de investiţii  

“Înfiinţare Parc Bulevardul Timişoara nr. 10-12” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare 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; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi e), 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 aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare Parc 

Bulevardul Timişoara nr. 10-12”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:127 

Data:28.06.2018 

 
 

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

Sector 6. 
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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 aferenţi obiectivului  de 
 investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu” 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
 Având în vedere 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; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi e), 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 aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru 
Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului Sectorului 6.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr.:128 
Data:28.06.2018 

 

 
 

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

Sector 6. 
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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 aferenţi obiectivului de investiţii  

“Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 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; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi e), 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 aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare 

peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:129 

Data:28.06.2018 

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

Sector 6. 
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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 menținerea activității Administrației Școlilor Sector 6 pe o perioadă 

de minim 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele  

realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 

10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale la unități de învățământ  

preuniversitar de stat Sector 6, din perspectiva asigurării perenității investiției 

în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European 

și al Consiliului nr. 1303/2013 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 

1303/2013, cu Programul Operațional Regional 2014-2020 –Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale, program adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015, a Legii nr. 1/2011- legea 

educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. Sector 6 nr. 10 din data de 

22.02.2001 – hotărâre cu privire la înființarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat 

Sector 6, a H.C.L. Sector 6 nr. 122 din data de 11.09.2003 – hotărâre privind aprobarea schimbării 

denumirii Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sector 6 în Administrația Școlilor 

Sector 6, a Organigramei și a Statului de Funcții, a Proiectelor de investiții pe Axa 10 ce urmează a fi 

depuse de Administrația Școlilor Sector 6 pentru Școala Gimnazială nr. 164, Școala Gimnazială Specială 

pentru deficienți de auz „Sfânta Maria”, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Liceul Tehnic 

„Petru Maior”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. În baza art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 și 

având în vedere depunerea documentației pe Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, 

privind proiectele de investiții de la Școala Gimnazială nr. 164, Școala Gimnazială Specială pentru 

deficienți de auz „Sfânta Maria”, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Liceul Tehnic „Petru 

Maior”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, precum și obținerea 

finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 mai sus enumerate, se impune ca Administrația Școlilor Sector 6, cu 
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sediul în Splaiul Independenței nr. 315-317, Sector 6, București, să aibă drept de administrare cel putin 5 

ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele de investiții mai sus menționate și 

administrarea acestor investiții, conform atribuțiilor stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare 

al instituției. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:130 

Data:28.06.2018 
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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 

de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6 

și Administrația Școlilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ținând cont de prevederile art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 

1303/2013, ale Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale, program adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015, ale Legii nr. 

1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. Sector 6 nr. 10 din 

data de 22.02.2001 privind înființarea Administrației unităților de învățământ preuniversitar de stat Sector 

6, ale H.C.L. Sector 6 nr. 122 din data de 11.09.2003 privind aprobarea schimbării denumirii Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sector 6 în Administrația Școlilor Sector 6, a Organigramei 

și a Statului de funcții, ale Proiectelor de investiții pe Axa 10 ce urmează a fi depuse de Administrația 

Școlilor Sector 6 pentru Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Școala Gimnazială Specială „Constantin 

Păunescu”, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, Colegiul Economic 

„Costin C. Kirițescu”, Școala Gimnazială  nr. 164, Colegiul Tehnic „Petru Maior”; 

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

completările ulterioare, ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art 1. Se aprobă proiectele în vederea finanțării acestora în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/ și Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apelul de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/. 

 Art 2. Se aprobă acordurile de parteneriat între Primăria Sectorului 6 - lider de proiect şi 

Administraţia Şcolilor Sector 6, în vederea implementării în comun a proiectelor, conform Anexeler nr. 1–6, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art  3. Se aprobă valoarea totală a proiectelor, cuprinse în Anexele nr. 1–6. 
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 Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea 

proiectelor. 

 Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectelor, 

pentru implementarea proiectelor în condiții optime, se vor asigura din fondurile proprii.  

 Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectelor în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 7. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi al partenerului. 

 Art 8. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul executiv al Administrației Școlilor Sector 6 și Directorul 

General Economic al Direcției Generale Economice din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei conform competențelor. 

 (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.:131 

Data:28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației 

tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unității 

de învățământ Școala Gimnazială nr. 164” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1a Consiliului Local Sector 6;  

 Ţinând seama de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 

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

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și formare, 

inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare 

la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/1/BI - 

POR/322/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 

special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la 

nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului,  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala 

Gimnazială nr. 164” din Str. Pravăț nr. 22, Sector 6, București, în vederea solicitării finanţării prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de 
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proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/, conform Anexei nr. 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei – Fişa cadru 

prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 462148P/24.04.2018 și Clasarea notificării nr. 

11431/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au fost emise în vederea elaborării și 

implementării proiectului „Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 164” din Str. Pravăț 

nr. 22, Sector 6, București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:132 

Data:28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza D.A.L.I  pentru proiectul 

„Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţe de Auz Sfânta Maria” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, ale 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, ale Legii nr. 1/2011 privind legea educaţia 

naţională, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Prioritatea de investiţie 10.1 Investiţiile în 

educaţie şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii, prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creşterea 

gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/1/BI 

- POR/322/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare 

la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare; 

 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 al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului  „Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala 

profesională Specială pentru Deficienţe de Auz Sfânta Maria” din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, Bucureşti, în 

vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Prioritatea de investiţie 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, 

inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare 

la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
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timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/, 

conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei– Fişa cadru prezentare 

proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism  nr. 466/20i/24.04.2018 şi Clasarea notificării nr. 

11427/03.05.2018, anexate la cererea de finanţare şi care au fost emise în vederea elaborării şi 

implementării proiectului „Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala profesională Specială pentru 

Deficienţe de Auz Sfânta Maria”  din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:133 

Data:28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-faza D.A.L.I.  

pentru proiectul ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 

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

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și formare, 

inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare 

la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de proiecte 

POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și 

tehnic și învățare pe tot parcursul vieții/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și 

tehnic și învățare pe tot parcursul vietii, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a 

contractului de finanțare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul 

Tehnic Gheorghe Asachi" din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București, în vederea solicitării finanţării prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de proiecte POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/, conform Anexei nr. 

1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei – Fişa cadru 

prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 463/49P/24.04.2018 și Clasarea notificării nr. 

11430/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au fost emise în vederea elaborării şi 

implementării proiectului ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” din 

Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:134 

Data:28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-faza D.A.L.I. pentru  

proiectul ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

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

cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 

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

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și  formare, 

inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare 

la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de proiecte 

POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și 

tehnic și învățare pe tot parcursul vieții/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și 

tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a 

contractului de finanțare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul 

Economic Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, București, în vederea 

solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în 

formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de proiecte POR/2017/10/10.2/BI - 

POR/326/10/2/, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei – Fişa cadru 

prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 464/50P/24.04.2018 și Clasarea notificării nr. 

11432/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au fost emise în vederea elaborării şi 

implementării proiectului ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu” din 

Str. Peștera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:135 

Data:28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul 

”Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

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

cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 

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

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și formare, 

inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare 

la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/1/BI - 

POR/322/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 

special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la 

nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului,  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala 

Gimnazială Specială Constantin Păunescu” din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București, în vederea solicitării 

finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
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sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/, conform Anexei 

nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei – Fişa cadru 

prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 465/19i/24.04.2018 și Clasarea notificării nr. 

11429/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au fost emise în vederea elaborării şi 

implementării proiectului ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin 

Păunescu” din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:136 

Data:28.06.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei  

tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul "Modernizarea unităţii de învăţământ 

Colegiul Tehnic Petru Maior" 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;  

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 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, ale Legii nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Prioritatea de investiţie 10.1 Investiţiile în 

educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii, prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.2 Creşterea 

gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de 

proiecte POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/Creşterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii/2/Creşterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vietii, precum şi pe perioada de durabilitate şi de 

valabilitate a contractului de finanţare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii din cadrul proiectului - "Modernizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Petru 

Maior" din B-dul Timişoara nr. 6, Sector 6, Bucureşti, în vederea solicitării finanţării prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Prioritatea de 

investiţie 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, 

Obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe 
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tot parcursul vieţii, apel de proiecte POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/, conform Anexei nr. 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei – Fişa cadru 

prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 461/35T/24.04.2018 şi Clasarea notificării nr. 

11428/03.05.2018, anexate la cererea de finantare şi care au fost emise în vederea elaborării şi 

implementării proiectului "Modernizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Petru Maior" din B-dul 

Timişoara nr. 6, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:137 

Data:28.06.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018  a proiectului 

“Siguranță și îngrijire - Locuințe Maxim Protejate” desfășurat de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-      H.G. 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; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. g) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor 

adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

-  Prevederile Anexei nr. 2 criteriul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în 

baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Adresa Ministreului Sănătății – Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca 

înregistrată cu nr. A/2078/26.01.2018; 

- Adresa C.R.R.N. Bălăceanca înregistrată cu nr. A/9384/12.04.2018; 

- Adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități înregistrată cu nr. D/10143/16.05.2018; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 înregistrată cu nr. 

D/8382/23.04.2018; 

- Referatul nr. D/10237/17.05.2018 întocmit de către Șeful Centrului de Consiliere Psihosocială 

Persoane cu Dizabilități; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în anul 2018  a proiectului “Siguranță și îngrijire - Locuințe 

Maxim Protejate” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:138 

Data:28.06.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 

ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 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;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind 

bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile 

legii, precum şi organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

-        Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-   H.G. nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

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

serviciilor sociale; 

-   Prevederile art. 4 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)   lit. e) şi n) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexa nr. 1 prevăzută la Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6, se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului  Local  al  Sectorului  6 nr. 340/19.12.2017, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:139 

Data:28.06.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 
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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 – “Drumul Bacriului nr. 3”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 1.029 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului 

nr. 3”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37583/6/1/25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 3”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.029 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:140 

Data:28.06.2018 

 
 

 

  



393 

 

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 Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru  

construire anexe administrative pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.483 m.p., 

proprietatea Ministerului Apărării Naţionale 

 

 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 Braşov 

nr. 21A”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33355/6/9/25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire 

anexe administrative pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.483 m.p., proprietatea Ministerului Apărării 

Naţionale. 

 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.:141 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21C”, Sector 6, pentru  

construire clopotniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.006 m.p., 

proprietatea Arhiepiscopiei Bucureştilor 

 

 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 Braşov 

nr. 21C”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33354/6/8/25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21C”, Sector 6, pentru construire 

clopotniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.006 m.p., proprietatea Arhiepiscopiei Bucureştilor. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:142 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 39”, Sector 6, pentru  

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată 

de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada 

Cărăbuşului nr. 39”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9472/2/8/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 39”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:143 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 16-20”, Sector 6, pentru  

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe collective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

 730 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada 

Copacului nr. 16-20”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9469/2/9/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 16-20”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 730 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:144 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 116”, Sector 6, 

pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 216 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii 

nr. 116”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8590/2/13/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 116”, Sector 6, pentru 

supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 216 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:145 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dudului nr. 21”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Dudului 

nr. 21”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

5667/2/15/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Dudului nr. 21”, Sector 6, pentru extindere şi 

supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:146 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 1.713 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Intrarea Duşului 

nr. 22A”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12271/3/10/16.04.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.713 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:147 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 222”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 752 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti 

nr. 222”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48760/8/5/18.12.2017 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 – “Calea Giuleşti nr. 222”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 752 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:148 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Moineşti nr. 26”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Aleea Moineşti 

nr. 26”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

4312/2/5/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Moineşti nr. 26”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.:149 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 71”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective este un teren 

în suprafaţă de 7.499 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Piscul 

Crăsani nr. 71”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9122/2/11/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 71”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.499 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 



412 

 

 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.:150 

Data:28.06.2018 
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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 Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 173”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 600,03 m.p.,  

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Drumul Valea 

Doftanei nr. 173”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

5439/2/7/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 173”,  Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 600,03 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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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.: 151 

Data: 28.06.2018 
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