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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al 

Municipiului București pentru ședința de îndată 

din data de 01 martie 2018 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; 

 Văzând adresa domnului Culea Marian Orlando înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 

801/6/27.02.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1193/28.02.2018. 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 47 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: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian în funcția de președinte 

de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința de îndată din data de 01 

martie 2018. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 01.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.03.2018 

Nr. 118 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractului de mandat – cadru și desemnarea 

administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice 

(R.A.D.E.T.), precum și a persoanei împuternicite să semneze 

contractul de mandat cu acesta 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1327/1/14.02.2018 și al 

Direcției Utilități Publice nr. 1874/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice nr. 3/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 44/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de solicitarea domnului Nițu Răzvan Ionuț, înregistrată la Primăria Municipiului 

București sub nr. 1595220/31.01.2018 și la Cabinet Secretar General sub nr. 346/6/01.02.2018, de 

încetare a Contractului de mandat încheiat cu Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza 

art. 8 lit. c), respectiv renunțarea mandatarului la mandatul acordat, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 237/2017. 

 Ținând cont de adresa ROMINSOLV – administrator judiciar al Regiei Autonome de Distribuție 

a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) București nr. 14475/07.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului 

București - Direcția Managementul Resurselor Umane sub nr. 1327/08.02.2018; 

 În aplicarea art. 2, art. 3 și art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2017, precum și al art. 8 lit. c) 

din contractul de mandat încheiat între domnul Niță Răzvan Ionuț – administrator special al Regiei 

Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) și Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, reprezentat prin domnul Culea Marian Orlando, în calitate de mandant. 

 În conformitate cu prevederile art. 52 și art. 56 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. d) și alin (6) lit. a) pct. 14, art. 45 (1) și (5) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 03.03.2018, se aprobă încetarea contractului de mandat al 

domnului Niță Răzvan Ionuț, administrator special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei 

Termice (R.A.D.E.T.), anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/08.06.2017, care face parte integrantă 

din aceasta. 

 Art. 2. Cu aceeași dată, se aprobă desemnarea administratorului special al Regiei Autonome 

de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.) în persoana domnului Burghiu Alexandru David. 
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 Art. 3. Se aprobă transformarea contractului de mandat, în forma și conținutul aprobate prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2017 în contract de mandat – cadru al administratorului special al Regiei 

Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.), conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se împuternicește Președintele de ședință a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

să semneze contractul de mandat cu domnul Burghiu Alexandru David, administrator special al 

Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.). 

 Art. 5. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Regia Autonomă de 

Distribuție a Energiei Termice (R.A.D.E.T.), precum și persoanele nominalizate 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 01.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.03.2018 

Nr. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea  

medicamentelor și serviciilor medicale denumit  

Voucher-ul Materna București 

 

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

raportul de specialitate comun nr. 120/22.03.2018 al Direcţiei Generale Investiții şi Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti ; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 10/23.03.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 39/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

125/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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 unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru 

achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, proiect denumit Voucher-ul Materna București. 

 Art. 2 Prin acest proiect femeile însărcinate vor beneficia, începând cu săptămâna a 10 – a de 

sarcină, de vouchere în valoare de 2000 de lei pentru cheltuielile cu analizele medicale nedecontate 

de Casa de Asigurări de Sănătate și pentru eventualele tratamente necesare nedecontate. 

 Art. 3 În termen de 30 de zile Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va 

elabora regulamentul de acordare a sprijinului financiar prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti şi Administrația 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 120 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din București care au indicație medicală  

pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru cuplurile infertile 

 

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

raportul de specialitate comun nr. 121/22.03.2018 al Direcţiei Generale Investiții şi Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti ; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 11/23.03.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 40/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

126/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă proiectul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor inferile din București 

care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru 

cuplurile infertile. 

 Art. 2 În termen de 30 de zile Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va 

elabora regulamentul de acordare a sprijinului financiar prevăzut la art. 1. 

 Art. 3 Bugetul multianual al proiectului va fi de 13.800.000 de lei pentru perioada iunie 2018 – 

decembrie 2019 pentru un număr estimat de aproximativ 1.000 de beneficiare. 

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

Bucureşti şi Administrația 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 121 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentației de avizare a  

lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru medical Sf. Ștefan și Centru de  

referință pentru diabet N. Malaxa” 

 

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

de specialitate comun nr. 123/22.03.2018 al Direcţiei Generale Investiții și Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 12/23.03.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 41/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

127/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru medical Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet 

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

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

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

Bucureşti și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 122 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate  

pentru obiectivul de investiții „Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare 

cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi”, pentru Spitalul Clinic „Nicolae  

Malaxa” 

 

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

de specialitate comun nr. 122/22.03.2018 al Direcţiei Generale Investiții și Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 13/23.03.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 42/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

128/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targă, 

stație de pompare hidranți și platformă gunoi”, pentru Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

Bucureşti și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 123 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici  

aferenți obiectivului de investiții ”Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto  

general” 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 5136/22.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei și Infrastructură Urbană nr. 19/23.03.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 43/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

129/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică – faza ”Studiu de fezabilitate” pentru 

obiectivul de investiții ”Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general”, 

prezentată în anexa nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții ”Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general”, conform anexei 

nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 124 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a  

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidare și  

intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB” 

 

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

de specialitate nr. 2587/22.03.2018 al Direcţiei Transporturi; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 20/23.03.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 44/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

130/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând in considerare avizul nr. 28/14.09.2017 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul 

Primăriei Municipiului București; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

investiții ”Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații RATB”, prezentată în anexa nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

intervenție pentru obiectivul de investiții ”Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații 

RATB”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 125 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din  

terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral  

229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str.  

Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 şi suprafața de 25 mp, secțiune din  

terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, nr. cadastral  

217344, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica  

de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I” în vederea  

continuării lucrărilor de interes public local  

 

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

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

Sistematizarea Circulaţiei nr. 3263/19.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 21/23.03.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

131/27.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 

și completate prin Hotărârea nr. 958/2013; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 58/2010 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de 

Glucoză între Calea Floreasca şi Şoseaua Petricani”; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 27/2015 în vederea declanşării 

procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu 

și strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local; 

 Având în vedere înscrierea în Cartea Funciară a coridorului de expropriere aferent tronsonului I 

al lucrării de utilitate publică, prin care se atestă suprapunerea proiectului cu imobilul având nr. 
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cadastral 229173 pe o suprafață de 122 mp, cu imobilul având nr. cadastral 234271 pe o suprafață 

de 24 mp şi cu imobilul având nr. cadastral 217344 pe o suprafață de 25 mp; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a suprafeței de 122 mp, secțiune din 

imobilul - teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 229173, a 

suprafeței de 24 mp, secţiune din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în 

Cartea Funciară nr. 234271 şi a suprafeței de 25 mp, secțiune din imobilul teren situat în Str. Fabrica 

de Glucoză nr. 6-8, înscris în Cartea Funciară nr. 217344, expropriator fiind Municipiul Bucureşti, 

conform planului prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere şi lista proprietarilor 

identificaţi conform evidenţelor Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti 

şi ale direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei Sectorului 2, 

suprafeţele care urmează a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilite conform 

raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2. 

 Art. 3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de 122 mp parte din imobilul teren 

situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 229173, pentru suprafața de 24 

mp parte din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 

234271 şi pentru suprafața de 25 mp parte din imobilul teren situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, 

înscris în Cartea Funciară nr. 217344, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Lărgire 

Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson I”, suma 

globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, 

compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 337.206 lei, conform 

raportului de evaluare parte a anexei 2 realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate 

pentru anul 2018 de Camera Notarilor Publici. 

 Art. 4 Sumele prevăzute la art. 3 al prezentei hotărâri se virează în termen de 30 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la 

dispoziţia proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de 

Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson I” în vederea efectuării 

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. 
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 Art. 5 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

  Art. 6 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

București va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Sănătății prin  

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” în domeniul public al Municipiului  

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a unei secțiuni  

din imobilul situat în Strada Fabrica de Glucoză nr. 4C, sector 2, București, în vederea  

realizării obiectivului de investiții „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea  

Floreasca şi Şoseaua Petricani” 

 

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

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

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei și Direcției Patrimoniu nr. 1262/28.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 22/23.03.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 45/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 132/27.03.2018; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul 

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

vederea realizării obiectivului de investiții „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca 

şi Şoseaua Petricani”, precum și declararea din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes 

public local a unei suprafeţe de teren de 602 mp din imobilul teren în suprafață totală de 3.505 mp, 

suprafaţă rezultată din măsurători, precum şi a construcției în suprafață de 303 mp aflată pe acesta, 

de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 4C, sector 2, Bucureşti, proprietate publică a statului 

român din administrarea Ministerul Sănătății prin Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Secretarului General al Municipiului București. 

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

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului 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 Direcției Generale Investiții nr. 182/27.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei utilități publice nr. 7/28.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 212/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 18/04.03.2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 63/30.10.2012 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 128 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


24 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să negocieze și să  

semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională Administrare a  

Infrastructurii Rutiere SA și Municipiul București în vederea corelării execuției obiectivelor de 

investiții ce urmează a se realiza de cele două părți 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 135/27.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 32/28.03.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 211/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea Protoculului de colaborare între Compania Națională Administrare 

a Infrastructurii Rutiere SA și Municipiul București în vederea corelării execuției obiectivelor de 

investiții ce urmează a se realiza de cele două părți, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul General să semneze, în condițiile legii, Protocolul de 

colaborare între Compania Națională Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Municipiul 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 129 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru  aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între  

entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 68/27.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 213/28.03.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 - Art. 47 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale; 

 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 Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între 

entitățile juridice la care municipiul București este acționar majoritar, prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Procedurile demarate pâna la data prezentei vor fi finalizate în conformitate cu 

prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 596/22.11.2017. 

 Art. 3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 596/22.11.2017 se abrogă. 

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

București și toate entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 130 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind inițierea și elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Educațională – București –  

Capitala Educației”  

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 

2070/26.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățâmânt, tineret, sport și educație civică nr. 9/28.03.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 216/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare recomandările Strategiei Europa 2020 – secțiunea copii și tineret, văzând 

Agenda 2020 și a Strategiei de creștere economică a Europei la capitolul Educație, formare, tineret și 

sport emisă de Comisia Europeană; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 410/2017 privind reorganizarea Centrului de Proiecte Educaționale și 

Sportive București – PROEDUS; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 280/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

370/2016, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/2017; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 5 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 inițierea și elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Educațională a Municipiului 

București – ”București – Capitala Educației” și a acțiunilor conexe acesteia. 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Centrul de Proiecte 

Educaționale și Sportive București - PROEDUS și de către Centrul pentru Tineret al Municipiului 

București - CTMB, potrivit atribuțiilor specific fiecărei instituții în parte. 

 Art. 3 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul Centrului de Proiecte Educaționale și 

Sportive București – PROEDUS și din bugetul Centrului pentru Tineret al Municipiului București – 

CTMB. 

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

București, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS și Centrulul pentru 

Tineret al Municipiului București – CTMB 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 131 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să hătărască cu privire la  

cooperarea cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea finanțării și realizării  

în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local pentru obiectivul 

specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), aflat în incinta Școlii Generale nr. 25 

 

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

de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 2118/27.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 10/28.03.2018, 

raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 

2/28.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 214/28.03.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea finanțării și realizării încomun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local pentru obiectivul specific infrastructurii 

edilitar-urbane (bazin de înot), aflat în incinta Școlii Generale nr. 25. 

 Art. 2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de 

venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 132 
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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" artistei Tamara Buciuceanu - Botez 

 

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

de specialitate nr. 2123/27.03.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 16/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 215/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Tamara Buciuceanu – Botez în semn de mulțumire pentru contribuția adusă la dezvoltarea și 

promovarea teatrului românesc 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 133 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea  

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

proprietate de stat și proprietate a municipiului București, situate în municipiul București, în  

vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 4829/22.03.2018, Direcției Generale 

Investiții nr. 117/22.03.2018, Administrației Fondului Imobiliar nr. 15182/22.03.2018 și Administrației 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1098/22.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 26/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 133/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 999/19.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. 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 regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de 

interes local al municipiului București; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 596/22.11.2017 privind aprobarea normei interne privind modalitatea 

de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care municipiul București este acționar 

majoritar;  

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

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

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor 
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prevăzute în anexa la prezenta hrtărâre, 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 Predare - primirea acestor imobile se va face pe bază de proces verbal încheiat între 

Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic, 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, Administrației Municipale 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


32 

 

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. 17/02.03.2018, situat în  

Bucureşti, str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 62, 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. 1370.1/02.03.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 27/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 134/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 17/02.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr. 17/02.03.2018, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la 

art.1. 

 Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat 

între Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de 

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art.1. 

 Art. 5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce  

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 41/06.03.2018, situat în  

Bucureşti, str. Amiral Bălescu nr. 20, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 1 și transmiterea  

acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate nr. 1369.2/13.03.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 28/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 135/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 41/06.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr. 41/06.03.2018, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la 

art.1. 

 Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat 

între Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de 

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art.1. 

 Art. 5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la transmiterea spațiului cu destinație medicală situat la adresa Cal. Dudești nr.104- 

122, corp B1, parter, poziția nr. 36, sector 3, în suprafață totală de 14,19 mp, împreună cu cota  

parte din spațiul comun aferent București, aflat în proprietatea Municipiului București, în  

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul de  

Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan” 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 75/18.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție nr. 14/23.03.2018, raportul Comisiei patrimoniu 

nr. 30/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 137/27.03.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea spațiului cu destinație medical situate la adresa Cal. Dudești 

nr.104-122, corp B1, parter, poziția nr. 36, sector 3, în suprafață totală de 14,19 mp, împreună cu 

cota parte din spațiul comun aferent, aflat în proprietatea Municipiului București, în administrarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. 

Ștefan”. 

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

Bucureşti și Administrația 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 137 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2009 privind  

transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în  

Șos. Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului  

București nr. 84/2008  

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 4302/22.03.2018, al Direcției Generale 

Investiții nr. 116/22.03.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 31/26.03.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 15/23.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 138/27.03.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 4260/13.03.2018; 

 - Adresa Spitalului Clinic ”Prof. Dr. Th. Burghele” nr. 1836/12.03.2018; 

 - Hotărârea C.G.M.B. nr. 244/2009 privind transmiterea către Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București a spațiului situat în Șos. Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2008;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se ia act de încetarea dreptului de folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în Șos. 

Panduri nr. 22, sector 5, acordat Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap prin Hotărărea 

C.G.M.B. nr. 244/2009. 

 Art. II Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele a 

spațiului menționat la art. 1, a spațiului în suprafață de 551 mp situat la etajul 2, corpul 2A și a 

amfiteatrului situat la etajul 1 al corpului 1A/1B, părți ale imobilului ce aparține domeniului public al 

Municipiului București, situat în Șos. Panduri nr. 22, sector 5, în vederea desfășurării activităților 

specifice. 

 Art. III Predarea – primirea spațiilor menționate la art. 2 se va face prin încheierea unui 

protocol între reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalului 
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Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 Art. IV Utilizatorii actuali ai imobilului situat în Șos. Panduri nr. 22, sector 5, respectiv Institutul 

Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, Institutul Național pentru 

Medicină Complementară și Alternativă și Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele, vor suporta 

cheltuielile cu utilitățile, precum și cheltuielile ocazionate de reparații curente și amenajări, în cote 

procentuale aferente spațiilor atribuite. 

 Art. V Hotărârea C.G.M.B. nr. 244/2009 se modifică în mod corespunzător. 

 Art. VI Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

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

Bucureşti şi Administrația 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 138 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea terenului în suprafață de 920 mp situat în str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2 

din administrarea Consiliului Local Sector 2 – Administrația Piețelor Sector 2, în 

administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor  

București , în vederea supralărgirii străzii Ziduri Moși  

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 3666/19.03.2018 și al Direcției Generale 

Infrastructură nr. 61/19.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 32/26.03.2018, Comisiei Transporturi și infrastructură 

urbană nr. 23/23.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 139/27.03.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 6903/26.05.2016; 

 - adresele Administrației Străzilor cu nr. 3229/07.03.2016 și nr. 19531/03.08.2016; 

 - solicitările Primăriei Sector 2 cu nr. 53987/03.08.2016, nr. 3080/19.01.2016 și nr. 

48129/07.07.2016; 

 - avizul de traseu al Administrației Străzilor București cu nr. 10739/07.07.2015; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/14.12.2015 privind reglementarea situației 

juridice a unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 81, alin. (2) lit. f) 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 terenului proprietate publică a Municipiului București, în 

suprafață de 920 mp, situat în str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2, din administrarea Consiliului Local 

Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector 2, în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administrația Străzilor București, în vederea supralărgirii străzii Ziduri Moși. 

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

 Art. 3 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 4 Predarea primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal 

încheiat între Consiliul Local Sector 2, Administrația Piețelor Sector 2 și Consiliul General al 
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Municipiului București prin Administrația Străzilor București, în termen de 30 de zilede la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

București, Consiliul Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector 2 și Consiliul General al 

Municipiului București prin 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 4141/20.09.2017 a  

S.C. VERANDA OBOR S.A.  

 

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

comun de specialitate nr. 2416/19.03.2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr. 26/19.03.2018 al Direcţiei 

Generale Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 33/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 140/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

 - Solicitarea S.C. VERANDA OBOR S.A. nr. 571/21.09.2017; 

 - Oferta de donaţie autentificată sub nr. 4141/20.09.2017; 

 - Autorizaţia de construire nr. 534/10Z/01.09.2016, nr. 120/5Z/29.09.2016, nr. 

535/11Z/01.09.2016, nr. 119/4Z/29.09.2016 şi nr.  78/1485573/06.04.2017; 

 - Certificatul de urbanism nr. 1063/24Z/17.08.2016, nr. 137/4Z/19.08.2016, nr. 

896/15Z/02.07.2014, nr. 136/3Z/19.08.2016 şi nr.  586R/1445893/04.10.2016; 

 - adresa nr. 9125/3286/15372/2017 emisă de Direcţia Financiar Contabilitate, adresa nr. 

16378R/2017 emisă de Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea şi adresa nr. 

1898/2017 emisă de Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice; 

 Potrivit prevederilor pct.III.1 al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 863, lit. c) şi art. 1014 Cod Civil; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 121, 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 acceptă oferta de donaţie autentificată sub nr. 4141/20.09.2017 a S.C. VERANDA 

OBOR S.A. având ca obiect: 

 a) imobilul - teren în suprafaţă de 1846 mp, înscris în cartea funciară nr. 235373 a Sectorului 2, 

situat în Str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2, proprietatea S.C. VERANDA OBOR S.A; 

 b) lucrările realizate pe terenul în suprafaţă de 1846 mp, situat în str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 

2, menţionat la pct. a); 

 c) lucrările realizate pe terenul în suprafaţă de 920 mp situat în str. Ziduri Moşi nr. 4, sector 2, 

proprietate a Municipiului Bucureşti, înscris în cartea funciară nr. 234942; 

 d) lucrările realizate pe terenul în suprafaţă de 3400 mp, situat în str. Ziduri Moşi, sector 2, 

proprietate publică a Municipiului Bucureşti, înscris în cartea funciară nr. 232261.  

 Terenul şi lucrările se identifică conform Ofertei de donaţie, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Imobilul - teren ce face obiectul ofertei de donaţie prevăzută la art. 1, pct. a) va fi cuprins 

în traseul străzii Ziduri Moşi, bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 (1) În vederea încheierii actului de donaţie în formă autentică şi a recepţionării bunurilor, 

prin dispoziţie emisă de către Primarul General se va constitui o comisie formată din reprezentanţi ai 

Direcţiei Juridic, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Transporturi, Direcţiei Utilităţi 

Publice şi Direcţiei Generale Economice. 

 (2) Comisia va avea ca atribuţie verificarea documentelor ce vor sta la baza încheierii actului de 

donaţie în formă autentică şi semnarea proceselor verbale de predare-primire a bunurilor donate. 

 Art. 4 După încheierea actului de donaţie în formă autentică, imobilul - teren în suprafaţă de 

1846 mp va fi inclus în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi trece în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor Bucureşti, iar lucrările de infrastructură 

vor fi preluate de la donator de către fiecare administratori conform atribuţiilor, pe bază de proces 

verbal de predare-primire încheiat de părţile interesate. 

 Art. 5 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se va modifica în mod corespunzător. 

 Art. 6 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic, în termen de 60 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuprinzând valoarea bunurilor ce se donează 

actualizată la data perfectării acestuia. 

 Art. 7 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul 

autentic de donaţie. 

 (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către 

donator. 

 Art. 8 Rectificarea cărţii funciare privind schimbarea dreptului de proprietate în favoarea 

Municipiului Bucureşti se va face prin grija şi pe cheltuiala S.C. VERANDA OBOR S.A.. 

 Art. 9 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 28.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 140 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrare către Administraţia Străzilor și Administrația Domeniului Public  

Sector 2 a obiectivelor ce fac parte din ”Artera Doamna Ghica – Chișinău și Pasaj  

suprateran” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti precum și 

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulaţiei nr. 4119/02.03.2018; 

 Văzând raportul nr. 24/23.03.2018 al Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi raportul 

nr.141/27.03.2018 al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Administraţia Străzilor și Administrația Domeniului 

Public Sector 2 a obiectivelor ce fac parte din ”Artera Doamna Ghica – Chișinău și Pasaj suprateran” 

conform conţinutului din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale 

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

completează şi va avea conţinutul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Cheltuielile de întreţinere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor 

specificaţi în prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Străzilor și Administrația Domeniului Public Sector 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 28.03.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 141 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrare către Administraţia Străzilor și către Apa Nova București a  

obiectivelor ce fac parte din ”Supralărgirea Șoseaua Pipera și Pasaj suprateran” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti precum și 

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulaţiei nr. 3019/14.02.2018; 

 Văzând raportul nr. 25/23.03.2018 al Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi raportul 

nr.142/27.03.2018 al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Administraţia Străzilor și către Apa Nova București 

a obiectivelor ce fac parte din ”Supralărgirea Șoseaua Pipera și Pasaj suprateran” conform 

conţinutului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale 

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

completează şi va avea conţinutul din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Cheltuielile de întreţinere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor 

specificaţi în prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Străzilor și Apa Nova 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 28.03.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 142 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrare către Administraţia Străzilor, Administrația Domeniului Public 

 Sector 1 și R.A.T.B. a obiectivului de investiții ”Străpungere Buzești – Berzei” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti precum și 

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulaţiei nr. 4105/02.03.2018; 

 Văzând raportul nr. 26/23.03.2018 al Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi raportul 

nr.143/27.03.2018 al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Administraţia Străzilor, Administrația Domeniului 

Public Sector 1 și R.A.T.B. a carosabilului și trotuarelor, parcărilor la sol, semnalizării rutiere, zonei 

verzi și alveolelor pomilor, persoanelor și adăposturilor de călători și iluminatului public care fac parte 

din proiectul de investiții ”Străpungere Buzești – Berzei” conform conţinutului din anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Cheltuielile de întreţinere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor 

specificaţi în prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administrația Domeniului Public Sector 1 și R.A.T.B. vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 143 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrare către Administraţia Străzilor și Administrația Domeniului Public  

Sector 1 a obiectivului de investiții ”Supralărgire Gh. Ionescu Sisești – I.I. Brad” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti precum și 

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulaţiei nr. 2979/14.02.2018; 

 Văzând raportul nr. 27/23.03.2018 al Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi raportul 

nr.144/27.03.2018 al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Administraţia Străzilor și Administrația Domeniului 

Public Sector 1 a obiectivului de investiții ”Supralărgire Gh. Ionescu Sisești – I.I. Brad” conform 

conţinutului din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Cheltuielile de întreţinere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor 

specificaţi în prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Străzilor și Administrația Domeniului Public 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 28.03.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 144 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transferul terenului în suprafață de 450 mp și a unei cote de 22% aferente  

imobilului situat în Piața Alexandru Lahovary nr. 7, sector 1, din administrarea  

Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic în administrarea Centrului de  

Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București și modificarea Hotărârii CGMB nr. 85/1999 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățămant, Turism nr. 1970/21.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei cultură si culte nr. 8/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 145/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Centrului Creație, Artă și Tradiție nr. 3691/08.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 3, alin. (4) al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

 - Art. 867 și art. 869 din Codul Civil;  

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) 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 transferul terenului în suprafață de 450 mp și a unei cote de 22% din imobilul 

situat în Piața Alexandru Lahovary nr. 7, sector 1, având datele de identificare conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administrației Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic în administrarea Centrului de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București – 

CREART. 

 Art. 2 Predarea – primirea acestuia se face pe bază de proces verbal încheiat între 

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Centrul de Creație, Artă și Tradiție a 

Municipiului București – CREART, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3 (1) Art. 2 alin. (5) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/1999 privind regimul juridic al 

monumentelor de for public din municipiul București și înființarea Administrației Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic se modifică și va avea următorul conținut: 

 ”Art. 2 alin. (5) Sediul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic  este, conform 

contract de închiriere, în str. Polonă nr. 24 – 26, sector 1, București”. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/1999 rămân nemodificate.  
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 Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Centrul de Creație, Artă și Tradiție a 

Municipiului București – CREART vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în Intrarea Cojești nr. 13A,  

sector 1, în suprafață de 60 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului București, necesar  

realizării exinderii, cu funcțiunea de garaj, a unui imobil cu destinația de locuință  

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului nr. 4357/20.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 34/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 146/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 318/23.07.2009 de 

aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, precum și Certificatul de Urbanism nr. 

1866/205/C/27.10.2017 eliberat de Primăria Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/29.07.1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat în 

Intrarea Cojești nr. 13A, sector 1, în suprafață de 60 mp, identificat pe planul cadastral scara 1:500 

(anexa) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 (1) Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului – teren de construcții – 

situat în intravilanul Municipiului București, Intrarea Cojești n.13A, sector 1, în suprafață de 60 mp, în 

favoarea doamnei Ilie Ioana.  

  (2) Terenul aflat în proprietatea Municipiului București, ce face obiectul concesionării 

este identificat în Cartea Funciară București sub nr. 239742, având nr. cadastral nr. 239742 necesar 

realizării extinderii, cu funcțiunea de garaj, a unui imobil cu destinația de locuință. 

 Art. 3 Terenul menționat la art.1, nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

 Art. 4 Redevența anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 690 euro/an reprezentând 3.216 lei/an. Suma va fi 

actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi 

mai mică decât redevența aprobată prin prezenta hotărâre.  
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 Art. 5 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă de cel mult 

egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând  

domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking  

București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale Economice, al Direcției Juridic și 

al Direcției Patrimoniu nr. 5206/21.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 28/23.03.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 46/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 147/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea 

de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a 

Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și 

privat al municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2), din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a 

parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către 

Compania Municipală Parking București S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Inventarul bunurilor de retur – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 9 la contract 

va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 

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

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind Delegarea Gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, 

 instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în  

scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către  

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale Economice, al Direcției Juridic și 

al Direcției Patrimoniu nr. 5204/21.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 29/23.03.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 35/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 148/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea 

de delegare a gestiunii serviciului de management al traficului în municipiul București și a Caietului de 

sarcini al serviciului public și privat pentru asigurarea managementului traficului în municipiul 

București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2), din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Delegarea Gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației 

rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a 

circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul 

București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Inventarul bunurilor de retur – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 9 la contract 

va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



54 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind Delegarea serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor  

de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane  

și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea  

tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și  

Pasaje București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Transporturi, al Direcției Generale Economice, al Direcției Juridic și 

al Direcției Patrimoniu nr. 5205/21.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 30/23.03.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 36/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 149/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 104/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind 

modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a 

rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București și a 

Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile 

de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă din municipiul 

București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2), din Legea 

nr. 215/2001 privind 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 Delegarea serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a 

arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și 

a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei 

stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 
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 Art. 4 Inventarul bunurilor de retur – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 9 la contract 

vor fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării serviciului de administrare a domeniului public  

și privat privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul  

București către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde  

București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 2190/22.03.2018, al Direcției Generale Economice nr. 

3016/22.03.2018, al Direcției Juridic, al Direcției Patrimoniu nr. 4943/22.03.2018 și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 11/26.03.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 37/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 150/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind 

modalitatea de delegare a serviciului de întreținere arbori și spații verzi în Municipiul București și a 

Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 

București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat privind 

activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania 

Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Inventarul bunurilor de retur – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 9 la contract 

vor fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a  

domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere a  

parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală  

Parcuri și Grădini București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 2192/22.03.2018, al Direcției Generale Economice nr. 

3018/22.03.2018, al Direcției Juridic, al Direcției Patrimoniu nr. 4944/22.03.2018 și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 12/26.03.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 38/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 150/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 106/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind 

modalitatea de delegare a serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din Municipiul București 

și a Caietului de Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor și grădinilor; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat 

privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către 

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Inventarul bunurilor de retur – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 9 la contract 

vor fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din  

componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din  

Municipiul către Compania Municipală Cimitire București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 2191/22.03.2018, al Direcției Generale Economice nr. 

3019/22.03.2018, al Direcției Patrimoniu nr. 4945/22.03.2018, al Direcției Juridic și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 13/26.03.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 39/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 152/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a 

cimitirelor și crematoriilor umane in municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public 

de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al municipiului 

București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă delegarea serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din 

componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

Municipiul către Compania Municipală Cimitire București S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Lista Cimitirelor și a Crematoriilor – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 6 la 

contract va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 

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

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și  

privat de interes local aflat sub responsabilitatea municipiului București privind  

activitățile de amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a  

bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice  

către Compania Municipală Agrement București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 4946/22.03.2018, al Direcției Generale Economice 

nr. 3017/22.03.2018, al Direcției de Mediu nr. 2193/22.03.2018 al Direcției Juridic și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 40/26.03.2018, raportul Comisiei de ecologie și 

protecția mediului nr. 14/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 153/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea 

de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a 

Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și 

privat al municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat de 

interes local aflat sub responsabilitatea municipiului București privind activitățile de amenajarea, 

întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, 

organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Inventarul bunurilor de retur – anexa nr. 3 și tarifele serviciului – anexa nr. 9 la contract 

va fi aprobate ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 
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 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului 

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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării serviciului de întreținere, reparații curente și administrare a  

fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau administrarea  

Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către  

Compania Municipală Imobiliara București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu, al Direcției Generale Economice, Direcției Juridic și al 

Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) nr. 4526/16.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 41/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 154/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea 

de gestiune a Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a 

Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și 

privat al municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă delegarea serviciului de înreținere, reparații curente și administrare a bunului 

imobiliar aflat în proprietatea municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al 

Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București 

S.A. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Lista bunurilor imobile proprietate publică/privată a Municipiului București și a bunurilor 

imobile (domeniul privat al statului) aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București – anexa nr. 3 și lista tarifelor serviciului – anexa nr. 4 la contract vor fi aprobate ulterior prin 

hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 
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 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului 

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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului  

București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj către Compania Municipală Publicitate și  

Afișaj 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului și al Direcției 

Generale Economice nr. 1147/6/22.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 23/23.03.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 155/27.03.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj 

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

public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al 

Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj către Compania Municipală 

Publicitate și Afișaj. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data de 01 iunie 2018. 

 Art. 4 Lista mijloacelor de publicitate și amplasamentelor - anexa nr. 3 la contract va fi aprobată 

ulterior prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 

2. 

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

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza  

Municipiului București 

 

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

Municipiului București şi raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu și al Autorității pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) nr. 2186/21.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 15/26.03.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 156/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 - Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

 - Art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

 - Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) 

să organizeze o procedură internă, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor 

publice, având ca obiect încheierea unui acord cadru de prestări servicii medical-veterinare cu data 

de finalizare 31.12.2018.  

 Art. 2 Obiectul acordului cadru îl constituie sterilizarea gratuită a unui număr maxim de 3600 

câini și a unui număr maxim de 3600 pisici fără pedigree, cu deținător, aflați în proprietatea 

persoanelor fizice, cetățeni ai Municipiului București, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de 

către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.). 

 Art. 3 Valoarea estimată a sterilizării câinilor este de 235 lei fără TVA/femelă și 190 lei fără 

TVA/mascul și valoarea estimată a sterilizării pisicilor este de 150 lei fără TVA/femelă și 130 lei fără 

TVA/mascul. 
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 Art. 4 Prin program va fi subvenționată sterilizarea unui număr maxim de 2 animale de 

companie (câini sau pisici), pentru fiecare posesor de animale de companie, cetățeni ai Municipiului 

București, în limita plafonului stabilit, respectiv 3600 câini și 3600 pisici, după principiul primul venit 

primul servit.  

 Art. 5 Achiziția serviciilor de sterilizare va fi organizată în baza art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea 

98/2016 a achizițiilor publice, prin organizarea unei proceduri interne de către Autoritatea pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.), ulterior adoptării prezentei hotărâri și asigurării 

sursei de finanțare. 

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

București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 156 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A)  

în vederea identificării unor spații cu altă destinație pentru desfășurarea activității de  

protecție și asigurare a bunăstării animalelor și gestionarea animalelor fără stăpân 

 

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

Municipiului București şi raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu și al Autorității pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) nr. 2244/22.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 16/26.03.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 157/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 170/2017 privind ”Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în 

Municipiul București”; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 331/2017 privind ”Înființarea unui hotel pentru câini și pisici, unui cimitir 

și a unui crematoriu pentru animale”;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) 

să inițieze procedurile privind identificarea unui spațiu cu o altă destinație, în vederea achiziționării de 

către Municipiul București, pentru desfășurarea activității de protecție și asigurare a bunăstării 

animalelor și gestionarea animalelor fără stăpân.  

 Art. 2 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) are obligația stabilirii 

metodologiei privind identificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească spațiul cu o altă 

destinație, studierii pieței și identificării spațiului/spațiilor care îndeplinește/îndeplinesc cele mai bune 

condiții.  
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 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului 

București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 157 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în Piața  

Pache Protopopescu nr. 9, Sectorul 2, cu destinația de spațiu cultural 

 

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

de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1535/05.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 42/26.03.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

9/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 158/27.03.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

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

dreptului de preemțiune nr. 976/12.02.2018;  

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

monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului monument istoric situat în Piața Pache 

Protopopescu nr. 9, Sectorul 2, cod LMI B-II-m-B-19486, grupa B, având datele de identificare 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de spațiu cultural. 

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

achiziție a imobilului. 

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

Municipiului București. 

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

București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 158 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Energeticienilor nr.  

13-15, Sectorul 3, Bucureşti  

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 19/23.03.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 159/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 3 – Certificat de urbanism nr. 566/08.02.2017; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 37/04.07.2017; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 28/06.11.2017; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1567919/10.11.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1529835/11705/08.09.2017; 

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

Ilfov – aviz nr. 337973/19.10.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal B-dul Energeticienilor nr. 

13-15, Sectorul 3, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 33/04.12.2017 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 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Șoseaua Vitan Bârzești  

nr. 22, Sectorul 4, Bucureşti „Arest Central Suprateran” 

 

 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. 18/23.03.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 160/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 223/4181/16.03.2015; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 4/11.01.2017; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 34/07.12.2017; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1546628/01.09.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1546629/13397/09.05.2016; 

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

Ilfov – aviz nr. 323462 /08.09.2017; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică – aviz nr. 4.288.317/19.10.2017; 

 - Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – aviz nr. 

DT/5371/13.10.2017; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – Serviciul Român de Informații – aviz nr. 48.096/14.09.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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



77 

 

 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 Șoseaua Vitan Bârzești nr. 

22, Sectorul 4, Bucureşti „Arest Central Suprateran”, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, 

părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 36/28.12.2017 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 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Strada Jandarmeriei nr.  

3, 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. 20/23.03.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 161/27.03.2018 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. 1744/26/J/29168/22.10.2015; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 22/15.03.2016; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 24/12.10.2017; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1572920/10.11.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1387201/167/09.05.2016; 

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

Ilfov – aviz nr. 337449 /08.09.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Strada Jandarmeriei nr. 3, 

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

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 2/11.01.2018 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 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 125 - 127, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 21/23.03.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 162/27.03.2018 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. 916/1432127/14.07.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 61/29.09.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 20/29.06.2017; 

 - Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Patrimoniu Cultural – aviz nr. 

129/U/30.05.2017; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 31/10.11.2017; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1576545/24.11.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1463181/16298/27.01.2017; 

 - Ministerul Apărării Naționale – aviz nr. 7119/31.10.2017; 

 - Serviciul Român de Informații – aviz nr. 48.249/02.11.2017; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – aviz nr. 4.290.690/16.11.2017; 

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

Ilfov – aviz nr. 3793/17-SU-BIF-A/01.11.2017; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Calea Victoriei nr. 125 - 127, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 9/05.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art. 4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 162 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Virgiliu nr. 21 - 23, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 22/23.03.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 163/27.03.2018 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. 913/27/V/9374/19.04.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 48/21.07.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 08/12.05.2017; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 10/26.06.2017; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1511327/16.06.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 

1460859/1462722/15663/16156/28.03.2017; 

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

Ilfov – aviz nr. 320864/24.05.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Virgiliu nr. 21-23, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 32/04.12.2017, 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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art. 4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Șepcari nr. 17,  

Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 31/18.12.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 572/18.12.2017 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. 428/1480320/1486640/20.06.2017; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/25.01.2017; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 57/06.06.2016; 

 - Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București – aviz nr. 556/Z/06.10.2016; 

 - Serviciul Român de Informații – aviz nr. 56.686/05.05.2016; 

 - Serviciul de Telecomunicații Speciale – aviz nr. 221515/10.05.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu Strada Șepcari nr. 17, 

Sector 3, Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 1/19.05.2017, prevăzut în anexa nr. 

1, planșa de reglementări urbanistice - vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

 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 Planul Urbanistic de Detaliu modifică Planul Urbanistic General în consecință și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art. 4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Nordului nr. 48, nr. 48A, nr. 50, nr. 50A 

 – Strada Barajul Argeș nr. 33, nr. 35, nr. 37, actual Șoseaua Nordului nr. 48-50, Sector 1,  

Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 3/16.01.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 166/27.03.2018 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. 1233/19/E/23292/03.08.2017; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 17/25.06.2013; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 47/22.06.2015; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1321673/03.04.2015; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1301025/2418/12.02.2015; 

 - Ministerul Apărării Naționale – aviz nr. 5010/03.11.2014; 

 - Serviciul Român de Informații – aviz nr. 47.722/02.04.2015 și nr. 48.080/07.09.2017; 

 - Ministerul Afacerilor Interne – aviz nr. 3.851.288/24.11.2014; 

 - Serviciul de Telecomunicații Speciale – aviz nr. 220141/19.01.2015 și nr. 223462/13.09.2017; 

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

Ilfov – aviz nr. 2924/17-SU-BIF-A/19.09.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 
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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 Șoseaua Nordului nr. 48, 

nr. 48A, nr. 50, nr. 50A – Strada Barajul Argeș nr. 33, nr. 35, nr. 37, actual Șoseaua Nordului nr. 48-

50, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 17/28.08.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

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

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea și modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 privind demararea  

procedurilor pentru identificarea de locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de 

către Municipiul București pentru cazurile sociale și cele de urgență 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4700/19.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 43/26.03.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 16/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 168/27.03.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea de 

locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale 

și cele de urgență; 

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

 - H.G. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

 - O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor 

evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. I – Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor pentru identificarea locuințelor de pe piața liberă, în 

vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale, respectiv persoanele/familiile 

aflate pe lista de priorități, liste adoptate în baza Hotărârilor C.G.M.B., cazuri de urgență cât și cele 

provenite din categoria persoanelor/familiilor evacuate sau în curs de evacuare din Zona Pilot A a 

Centrului Istoric, pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de necesitate.” 

 Art. II – Art.2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”Art. 2 Imobilele identificate vor avea destinația de locuințe închiriate și vor fi atribuite 

persoanelor/familiilor menționate la art.1.” 

 Art. III – După art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2017 se introduce art.3
1 

care va avea 

următorul cuprins: 
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 ”Art. 3
1
 Se constituie Comisia de examinare a eventualelor contestații depuse de ofertanții 

declarați necâștigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecției de oferte de 

închiriere, formată din 5 consilieri generali titulari și supleanți ai acestora, desemnați de către 

Consiliul General al Municipiului București, reprezentanți din toate grupurile politice și 4 membri 

titulari și supleanții acestora desemnați din aparatul de specialitate al Primarului General.” 

 Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 rămân neschimbate. 

 Art. V Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Spațiu Locativ și cu altă destinație și celelalte direcții 

implicate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 166 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea metodologiei privind procedurile pentru identificarea de locuințe de pe piața  

liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale, de urgență  

cât și pentru persoanele evacuate sau în curs de evacuare din Zona Pilot A a Centrului  

Istoric 

  

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4612/19.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 44/26.03.2018, raportul Comisiei Sănătate și Protecție 

Socială nr. 17/23.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 169/27.03.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea de 

locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale 

și cele de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă Metodologia, privind procedurile pentru identificarea de locuințe de pe piața 

liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale, de urgență cât și 

pentru persoanele evacuate sau în curs de evacuare din Zona Pilot A a Centrului Istoric prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,. 

 Art. 2 Direcţia Patrimoniu, prin Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație și celelalte direcții 

implicate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 167 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al  

Municipiului București pe anul 2017 

 

 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. 

405/16.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 45/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 170/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Articol unic – Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului 

București pe anul 2017 conform anexelor nr. 1 – 10 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 168 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București –  

activitatea proprie – pe anul 2017 

 

 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. 

407/16.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 46/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 171/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare și ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Articol unic – Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București – activitatea 

proprie – pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 – 29 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 169 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


93 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor modificări în anexele bugetului propriu al Municipiului București 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. 

497/20.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 47/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 172/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificări în anexele bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va modifica 

corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Biblioteca Metropolitană București, Teatrul Masca, Administrația Lacuri, Parcuri și 

Agrement București și Regia Autonomă de Transport București 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 C.G.M.B. nr. 54/2018, modificată prin 

prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 170 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Dezvoltare  

Durabilă București S.A.  

 

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

raportul de specialitate nr. 2953/21.03.2018 al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 48/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 173/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei  Municipale 

Dezvoltare Durabilă 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 Dezvoltare Durabilă 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 171 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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 nr. 2968/21.03.2018 al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 49/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 174/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - 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 bugetul 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 172 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Consolidări  

S.A. 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 2969/21.03.2018. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 50/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 175/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Consolidări  S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Consolidări București S.A. 

nr. 9/1/21.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Consolidări 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 Consolidări 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 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 173 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Turistica 

Bucureşti S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2971/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 51/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 176/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Turistică Bucureşti S.A. nr. 

11/22.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Turistică Bucureşti 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 Turistica Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 174 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Tehnologia  

Informației Bucureşti S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2959/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 52/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 177/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei 

Bucureşti S.A. nr. 13/15.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Tehnologia Informației Bucureşti 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 Tehnologia Informației Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 175 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Managementul Traficului București S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2967/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 53/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 178/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Managementul Traficului 

București S.A. nr. 15/19.03.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Managementul Traficului 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 Managementul Traficului 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 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 176 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Parking Bucureşti S.A. 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.2964/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 54/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 179/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Parking Bucureşti S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. nr. 

3/15.01.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Parking Bucureşti 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 Parking Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 177 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2963/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 55/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 180/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat 

București S.A. nr. 18/14.02.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Protecție Civilă și Voluntariat 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 Protecție Civilă și Voluntariat 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 178 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Imobiliara București S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 2955/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 56/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 181/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Imobiliara 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Imobiliara 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 Imobiliara 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 28.03.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 179 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale 

 Pază și Securitate București S.A. 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2965/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 57/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 182/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Pază și Securitate București 

S.A. nr. 16/15.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Pază și Securitate 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 Pază și Securitate 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 180 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Eco Igienizare București S.A.  

 

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

de specialitate nr. 2958/21.03.2018 al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 58/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 183/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Eco Igienizare 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al societății pe acțiuni 

Compania Municipală Eco Igienizare 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 Eco Igienizare 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 181 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Agrement București S.A.  

 

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

raportul de specialitate nr. 2956/21.03.2018 al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 59/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 184/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania  Municipală Agrement 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Agrement 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 Agrement 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 182 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Publicitate și Afișaj București S.A. 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2954/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 60/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 185/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 

București S.A. nr. 3/16.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Publicitate și Afișaj 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 Publicitate și Afișaj 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 183 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 2962/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 61/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 186/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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 Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 184 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


108 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Străzi,  

Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2961/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 62/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 187/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje 

Bucureşti S.A. nr. 2/16.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Străzi, Poduri și Pasaje Bucureşti 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 Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 185 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Sport  

pentru Toţi Bucureşti S.A. 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2970/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 63/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 188/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei f/inanciare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o partici.paţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. nr. 

9/21.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Sport pentru Toţi Bucureşti 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 Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 186 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Iluminat Public București S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 2960/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 64/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 189/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Iluminat Public 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 al Companiei Municipale 

Iluminat Public 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 Iluminat Public 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 187 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 2957/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 65/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 190/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Parcuri și Grădini Bucureşti 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 Parcuri și Grădini Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 188 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societății pe acțiuni S.C.  

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.  

 

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

de specialitate nr. 2966/21.03.2018 al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 66/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 191/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni S.C. 

Trustul de Clădiri Metropolitane 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al societății pe acțiuni S.C. 

Trustul de Clădiri Metropolitane 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 Trustul de Clădiri Metropolitane 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 189 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Managementul Transportului București S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2972/21.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 67/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 192/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul 

Transportului București S.A. nr. 1/22.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei  Municipale 

Managementul Transportului 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 Managementul Transportului 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 190 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale  

Medicala Bucureşti S.A.  

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 3063/22.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 68/26.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 193/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Medicala Bucureşti 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 Medicala Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 191 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei  Municipale Cimitire București S.A. 

pentru anul 2018 

  

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

de specialitate nr. 3061/22.03.2018 al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 69/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 194/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Cimitire 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale 

Cimitire București S.A. conform anexelor 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 Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 192 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2666/1/19.03.2018 și al 

Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1919/19.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 70/26.03.2018, raportul Comisiei 

cultură și culte nr. 10/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 195/27.03.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

și completările ulterioare; 

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

 - Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, 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. 4 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 174 posturi, din care 20 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București, 

instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și 

nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 383/2016 își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de  

Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB 

  

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2380/1/14.03.2018 și al 

Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1944/20.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 11/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 196/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Nota de fundamentare a Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului 

București – ARCUB; 

 În aplicarea art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 88/22.02.2018 privind aprobarea organigramei, 

numărul total de posturi și statului de funcții ale Centrului de Proiecte Culturale ale Municipiului 

București – ARCUB; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte Culturale 

al Municipiului București - ARCUB conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2017 își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 194 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar 

  

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2731/1/20.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 71/26.03.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 197/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Nota de fundamentare cu nr. 13708/16.03.2018 a Administrației Fondului 

Imobiliar; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 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, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 165 de posturi, din care 24 posturi de 

conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului 

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

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2018 își încetează aplicabilitatea.. 

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

București Administrația Fondului Imobiliar 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Municipiului București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1412/1/02.03.2018 și al 

Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1558/05.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 72/26.03.2018, raportul Comisiei 

cultură și culte nr. 12/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 198/27.03.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2009 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Muzeului Municipiului București, instituție publică de cultură 

de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile din art. 1 referitoare la statul de funcții al Muzeului Municipiului București, 

precum și anexa nr. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 229/08.06.2017 își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Muzeul 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 196 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și  

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Național al Literaturii Române,  

precum și pentru reducerea numărului de posturi la Administrația Străzilor București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2250/1/19.03.2018 și al 

Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1905/19.03.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 73/26.03.2018, raportul Comisiei 

cultură și culte nr. 13/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 199/27.03.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 

1591/D.P.C./15.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

și completările ulterioare; 

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

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public; 

 - Art. 30 alin. (2) din Legea nr. 311/2003 muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 

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

al art. 30 alin. (2) din Legea Muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 83 de posturi, din care 10 posturi de 

conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Muzeului Național al 
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Literaturii Române, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se reduce numărul total de posturi al Administrației Străzilor București de la 416 de 

posturi la 410, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

 a) pozițiile nr. 85, nr. 160, nr. 163 și nr. 301 din tatul de funcții – muncitor calificat (M;G), treaptă 

profesională I 

 b) poziția nr. 136 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional IA 

 c) poziția nr. 442 din statul de funcții – muncitor necalificat (M;G), treaptă profesională I. 

 Art. 3 (1) Prevederile art. 2 alin. (23) și anexele nr. 24a și nr. 24b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

305/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2017, își 

încetează aplicabilitatea. 

 (2) Prevederile art. 2 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/2016, modificată 

prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 10/17.01.2018 și nr. 86/22.02.2018 se 

modifică în consecință conform art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

București, Muzeul Național al Literaturii Române și 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București 

  

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2306/1/19.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 74/26.03.2018, raportul Comisiei 

sănătate și protrcție socială nr. 18/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

200/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 16 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 908 de posturi, din care 60 posturi de 

conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile art. II și art. III și anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

653/19.12.2017, precum și Hotărârea C.G.M.B. nr. 531/2017, cu modificările și completările aduse de 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 653/19.12.2017 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere 

contrară prezentei hotărâri.. 

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

București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 



125 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 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. 2456/1/20.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 75/26.03.2018, raportul Comisiei 

sănătate și protecție socială nr. 19/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

201/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București cu nr. 4162/09.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - 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; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza 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 Bucuresti, precum și în 

cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, 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: 
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 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 1476 de posturi, din care 61 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 C.G.M.B. nr. 530/2017 își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Administrația 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de inserție socioprofesională pentru perioada 2018-2020 la nivelul  

Municipiului București  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1849/1/02.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 20/23.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 202/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București 

nr. 1054/A.M.O.F.M/19.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia 

socială; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) 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 Planul de inserție socioprofesională pentru perioada 2018-2020 la nivelul 

municipiului București, conform anexei la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.  

 Art. 2 Se împuternicește președintele de ședință al Consiliului General al Municipiului 

București să semneze Planul de inserție socioprofesională pentru perioada 2018-2020 la nivelul 

municipiului București. 

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

Bucureşti şi Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă 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 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 200 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană în cadrul Centrului Rezidențial ”Sf.  

Teodora” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București  

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale Asistență 

Socială nr. 1080/19.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 21/23.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 203/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului 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; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 531/2017 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, 

statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 653/2017; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), 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 alocația zilnică de hrană în cadrul Centrului Rezidențial ”Sf. Teodora” aflat în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la un cuantum de 19,6 

lei/zi/beneficiar. 

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

Bucureşti şi Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 201 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea tarifului pentru serviciile de pază și menținerea ordinii publice și a tarifului  

pentru transport valori prestate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a  

Municipiului București 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului 

București și al Direcției Generale Operațiuni – Direcția Înzestrare Materială  nr. 314/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 76/26.03.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 204/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

și funcționare a poliției locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 7 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 tariful de 4400/lei/lună/polițist local pentru serviciile de pază și menținerea 

ordinii publice și tariful de 90/lei/oră pentru transport valori. 

 Art. 2 Prevedeile Hotărârii C.G.M.B. nr. 414/22.12.2008 își încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 202 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de cooperare între Municipiul București și Comisia  

Comunității Franceze a Regiunii Bruxelles - Capitală 

 

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

de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 46/07.03.2018;  

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

publice nr. 10/26.03.2018, raportul Comisiei pentru relația cu uniunea europeană nr. 2/26.03.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 205/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2846/ 28.11.2017 și avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 

137678/22.11.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) 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 Protocolul de cooperare între Municipiul București și Comisia Comunității 

Franceze a Regiunii Bruxelles - Capitală, condorm anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

numele Municipiului București Protocolul prevăzut la art. 1. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 203 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul București, Federația Română de Volei și Municipiul Blaj în vederea  

organizării Turneului ”Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminine, la București, în  

perioada 02 – 07 mai 2018 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 1899/19.03.2018; 

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

publice nr. 11/26.03.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 

8/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 206/27.03.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa oficială a Confederației Europene de Volei din data de 28 februarie 

2018, privind desemnarea municipiului București ca oraș gazdă al Turneului ”Final 4” al Ligii 

Campionilor europeni la volei feminin, ediția 2018; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

Durabilă – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030; 

 - Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a), 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, Federația Română de Volei 

și Municipiul Blaj în vederea organizării Turneului ”Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei 

feminin, la București, în perioada 02 – 07 mai 2018, conform anexei 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. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea  

cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economoce din București (Alumni ASE, în  

vederea desfășurării celei de-a XII-a Conferințe Științifice Internaționale ”Business 

Excellence”, având ca temă ”Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic  

Environement” 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1858/15.03.2018; 

 Văzând raportul nr. 12/26.03.2018 al Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și 

asociere cu alte autorități publice și raportul nr. 207/27.03.2018 al Comisiei juridice și de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin.(3) și art. 81 alin.(2) lit. 

q), alin. (3) din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

 Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economoce din București (Alumni ASE, în vederea 

desfășurării celei de-a XII-a Conferințe Științifice Internaționale ”Business Escellence”, având ca temă 

”Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environement”. 

 Art. 2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de 

venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art. 3 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 28.03.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 205 



135 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în  

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională  

Specială nr. 3, sector 2 

 

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

raportul de specialitate 1862/15.03.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 9/26.03.2018 și 

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 208/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de cererea doamnei Enache Amedeea – Viorica, înregistrată la Școala Profesională 

Specială nr. 3, sector 2, București cu nr. 639/27.02.2018 și la Registratura P.M.B. cu nr. 

1608909/20.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 565/2017 privind desemnarea a doi 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se desemnează doamna German Cornelia Florina ca reprezentant al Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala 

Profesională Specială nr. 3, sector 2 în locul doamnei Enache Amedeea – Viorica. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Horărârii C.G.M.B. nr. 565/2017 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 206 



136 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" maratonistului Tiberiu Ușeriu 

 

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

de specialitate nr. 2074/26.03.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 14/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 209/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Tiberiu Ușeriu ca exemplu de curaj, voință, dăruire și performanță. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 207 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" domnului Mihai Șora 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate nr. 1404/28.02.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 15/26.03.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 216/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Mihai Șora în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea 

valorilor culturale românești. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 208 
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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 aprilie 2018 – 09 iulie 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 aprilie 2018 – 09 iulie 2018. 

 

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

Bucureşti din data de 28.03.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.03.2018 

Nr. 209 

  

http://pmbfs3/intralegis/oficiale/afis.php?f=33837
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de  

muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului  

General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a  

reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul  

colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă 

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane și Direcția 

Juridică; 

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

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

 În temeiul prevederilor Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de 

organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1; 

 Ținând seama de Procesul verbal privind negocierea Acordului colectiv de muncă la nivelul 

Poliției Locale a Sectorului 1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului colectiv de 

muncă la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, încheiate în data de 29952/28.11.2017; 

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

administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art. 1. (1) Se aprobă prevederile Acordului colectiv de muncă conform Anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul Poliţiei Locale a 

Sectorului 1, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Se împuterniceşte Directorul General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, reprezentanţii 

funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1, să 

semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă; 

 (3) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

 Art. 2. (1) Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă, 

aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data semnării de către părți, respectiv de la data 

înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.  

 (2) La datele prevăzute la alin. (1), Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/2017 îşi încetează aplicabilitatea.  

 Art. 3. (1) Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar 

pentru Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexa nr.1 la prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale.  

 (3) Anexa nr.2 la prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale  

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală a Sectorului 1 și 

Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  38 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 203/18.11.2016 privind aprobarea 

prelungirii perioadei de valabilitate și grație până la data de 31.03.2018 și prelungire a maturității 

creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investiții nr. 044/2014 încheiat  

cu Raiffeisen Bank SA  

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii;  

 Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art.9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

 Ţinând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

 Luând act de: 

 a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în 

calitatea sa de iniţiator; 

 b) raportul de specialitate al Administrației Pietelor Sector 1, înregistrat sub nr. 114/08.02.2018, 

avizat de Direcția Management Economic și de Direcția Juridică; 

 c) HCLS 1 nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări 

rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale 

sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea 

obiectivului de investiții “Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”; 

 d) HCLS 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări 
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rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale 

sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea 

obiectivului de investiții “ Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”; 

 e) HCLS 1 nr. 136/06.09.2013 pentru modificarea HCLS 1 nr. 103/25.07.2013 privind 

aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către 

Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 

mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții “ Construire Complex 

comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”; 

 f) HCLS 1 nr. 203/18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate și grație 

până la data de 31.03.2018 și prelungirea maturității creditului până la data de 31.12.2025 din cadrul 

contractului de credit de investiții nr.044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 101/25.07./2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici aferenţi obiectivului de 

investiţii ”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş; 

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

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de corespondenţa anexată prezentei, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.b), art.45 alin.(2),  art. 81 alin. (2) lit. d) precum şi ale 

art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I.- Se modifică art.1 al Hotarârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 203/18.11.2016, și va 

avea următorul cuprins :  

 “ Se aprobă prelungirea perioadei de tragere și grație până la data de 20.06.2018 cu o 

maturitate până la data de 31.12.2025 a contractului de credit nr. 044/2014 încheiat cu Raiffeisen 

Bank.SA”. 

 Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 1 nr.203/18.11.2016 

rămân neschimbate. 

 Art.III.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 1. 
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 Art.IV.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina 

de internet www.primariasector1.ro. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  39 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă 

în vederea încheierii unui Protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului 

București şi Asociația Absolventilor Academiei de Studii Economice din București 

(Alumni ASE) în vederea desfășurării Celei de a XII-a Conferințe Științifice Internaționale 

„Business Excellence”, Tema: „Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic 

Environment” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea înaintată de Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice 

din București (Alumni ASE) și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

4517/06.02.2018, Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni 

ASE), reprezentată prin Secretar General d-nul Petrariu Ioan-Radu, pentru sprijin financiar din partea 

Sectorului 1, în vederea desfășurării unei conferințe științifice internaționale, Cea de a XII-a 

Conferința Științifică Internațională „Business Excellence”, cu  Tema: „Innovation and Sustainability in 

a Turbulent Economic Environment”, în perioada  22-23 Martie 2018. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 80 și art. 81 alin. 2) lit. k), q) şi alin.(3) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa în 

vederea încheierii unui Protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația 

Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea finanțării de 

către Sectorul 1 a unor cheltuieli prilejuite de desfășurarea Celei de a XII-a Conferințe Științifice 
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Internaționale „Business Excellence”, Tema: „Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic 

Environment”. 

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și direcțiile și 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  40 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația pentru 

Memorie Identitară ,,Carpații” în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a 

unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului cultural-educativ „Fortul 13. Întâlnire cu 

istoria” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

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

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

 Având în vedere prevederile art. 3 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere cererea formulată de Asociația pentru Memorie Identitară ,,Carpații” și 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu Nr. 5613/13.02.2018, reprezentată prin domnul 

Florin Dobrescu, prin care se solicită sprijin financiar, în vederea desfășurării unui proiect cultural-

educativ „Fortul 13. Întâlnire cu istoria”, în perioada mai-iunie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art 80 și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin. (3) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 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 de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația 

pentru Memorie Identitară ,,Carpații” în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a 

unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun „Fortul 13. Întâlnire cu istoria”. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și compartimentele din 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 implicate, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  41 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în 

vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea 

nr. 114/1996 a locuinţei; 

 Ţinând seama de prevederile art. 21, din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin 

care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 

şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 346/31.10.2017 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în 

cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică 

locală, rectificată şi modificată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

 Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în vedere la 

calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Contestațiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la listele de acordare a 

locuințelor sociale se vor face conform prevederilor art.21 pct. (3) din Normele Metodologice nr. 

1275/2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, Viceprimarul Sectorului 1 al 

Municipiului București, Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  42 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105 din 28.07.2016 în 

sensul înlocuirii reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de soluționare a 

contestațiilor cu privire la soluționarea  cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de 

stat 

    

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București și 

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe, 

 Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Ținând seama de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 29/03.02.2009 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 privind 

aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de 

persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe 

de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în 

baza Legii nr. 114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ, 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 86.06.2016, 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363 din 31.10.2017 prin care se 

ia act de încetarea de drept a mandatului domnului consilier Diaconu Gheorghe; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.02.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(1) și alin.(5) teza a II-a, art.80, art.81 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105 din 28.07.2016 în 

sensul înlocuirii domnului GHEORGHE DIACONU - consilier local - în comisia de soluționare a 
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contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009, cu domnul Zamfir Victor. 

 

 Art.II.(1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi 

Direcția Utilități Publice – Serviciul Fond Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  43 

Data:  27.02.2018 



154 

 

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; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;  

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al 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 
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Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  44 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea a două comisii în vederea achiziţionării de pe piaţa liberă a unui 

imobil – construcţii şi teren, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, având destinaţia de „Structură integrată 

de asistare şi îngrijire – Humanitas 1.RO” 

  

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi compltările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 86/29.05.2014 privind aprobarea Strategiei 

structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară "Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1" şi "Complexul Multifuncţional Caraiman", 

subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.439/18.12.2017 privind transmiterea în 

administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, Sector 1, Bucuresti, compus din construcții și 

teren, în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Municipiului București și în 

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2014/hotararea_86_2014.pdf
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administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, înscris în Cartea 

Funciară nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii 

Gimnaziale ”Alexandru Costescu”, situată în strada Amintirii nr. 26, Sector 1, București; 

 Având în vedere rapoartele Comisiilor de validare încheiate în data de 27.02.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(3) şi alin.(5) teza a II-a, art. 81 alin. (2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) art.123 

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1.- Se constituie 2 comisii în vederea achiziţionării de pe piaţa liberă a unei structuri 

intergrate de asistare şi îngrijire Humanitas 1.RO, având în componenţă Centrul rezidenţial de 

îngrijire şi asistenţă  pentru persoane vârstnice şi Centrul rezidențial pentru persoane adulte cu 

dizabilități. 

 

 Art.2. - Imobilul care se va achiziționa va avea următoarele caracteristici principale:  

 a) imobilul să fie situat pe raza sectorului 1 Bucureşti; 

 b) suprafaţa imobilului – construcţii + teren liber să fie între minim 2.500 mp şi maxim 15.000 

mp, în apropierea unor căi de acces circulate de mijloace de transport în comun; 

 c) situaţia juridică să fie clarificată. 

 

Art.3. - (1) Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piaţa liberă imobilul - teren + 

construcţii, menţionat la art. 1 şi art.2, în următoarea componenţă: 

 

   - Florian Mişu Crişu, consilier local; 

   - Cristina Simona Munteanu, consilier local; 

   - Ilinca Macarie, consilier local; 

                    - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al  municipiului 

Bucureşti; 

                    - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 1. 

 (2) Reprezentantul aparatului se specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București 

va fi stabilit prin dispoziție a Primarului Sectorului 1. 

 (3) Reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va fi 

stabilit prin dispoziție a Directorului General. 

 Art.4.- Se constituie Comisia de negociere şi de stabilire a preţului de achiziţie a imobilului 

identificat de către comisia prevăzută la art.3, în următoarea componenţă: 

 

   - Dorina Luminiţa Bănişor, consilier local; 
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   - Marian Cristian Neagu, consilier local; 

   - Cristian Adrian Tudose, consilier local; 

   - Victor Zamfir, consilier local; 

   - Virgil Mădălin Olteanu, consilier local; 

                    - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului  

Bucureşti; 

                   - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 1. 

 (2) Reprezentantul aparatului se specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București 

va fi stabilit prin dispoziție a Primarului Sectorului 1. 

 (3) Reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va fi 

stabilit prin dispoziție  a Directorului General. 

 Art.5. (1) - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va achiziţiona 

în nume propriu imobilul identificat în conformitate cu prevederile art. 2 şi va achita preţul în lei, aşa 

cum a fost el stabilit de către Comisia de negociere, în componenţa menţionată la art.4, la cursul 

BNR din ziua finalizării negocierii.  

  (2) Direcţia va amenaja Structura integrată de asistare şi îngrijire a persoanelor vârstnice 

– numită Humanitas 1.RO, din fonduri publice provenite de la bugetul local al sectorului 1, alocate în 

aces scop în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 

 Art.6.- Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului care se va 

achiziționa şi, dacă se impune, şi antecontractul de vânzare-cumpărare.  

 Art.7. (1)- Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

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

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

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  45 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziţionării de  

pe piaţa liberă a unui imobil – teren şi construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de creşă 

 

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

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

Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 

privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – 

teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

având destinaţia de creşă; 

 În temeiul art.45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a 

două comisii în vederea achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil - teren + construcţii de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de creşă, se 

modifică și se completează şi va avea următorul cuprins: 

 

 „Art.2. Imobilul care se va achiziționa va avea următoarele caracteristici principale:  

 a) imobilul să fie situat pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în interiorul zonei 

delimitate de către străzile: str. Turda, B-dul Mareşal Averescu, B-dul Constantin Prezan, B-dul 

Primăverii, B-dul Mircea Eliade, Calea Floreasca (la limita cu sectorul 2 - intersecţia cu Şos. 

Ştefan cel Mare), Calea Plevnei (intersecţia cu sectorul 6) până la Piaţa Mihail Kogălniceanu, 
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B-dul Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, B-dul Nicolae Bălcescu, Str. Tudor Arghezi, Str. 

Pitar Moş, Str. Alexandru Xenopol, Str. Polonă (intersecţia cu Şos. Ştefan cel Mare); 

 

 b) imobilul, suprafeţele construite şi terenul liber să aibă minim 1000 mp – maxim 2500 

mp, iar regimul de înălţime să nu depăşească S+P+3E±M 

 

c) în apropiere să existe căi de acces, iar situaţia juridică să fie clarificată.”  

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 

privind constituirea a două comisii în vederea achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil-teren + 

construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având 

destinaţia de creşă rămân nemodificate. 

 

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

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

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

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  46 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, 

pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale 

 

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

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

Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

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

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

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

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 

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

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

modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/31.07.2017 privind 

prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în 

scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale; 

 Văzând cererea doamnei Gheorghe Daniela Niculina, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 3496/23.01.2018;  

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

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o 

perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art.2.- (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

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

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

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

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

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

completările ulterioare. 

 Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi doamna Gheorghe Daniela Niculina vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  47 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96 alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere adresa Școlii primare ”Rose Mary 2”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 3265/29.01.2018; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 27.02.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(1), alin.(5) teza a II-a şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se numește doamna Daniela Popa reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2”, situată în Str. Băneasa nr. 27, c1/3, vila 3, 

sector 1, Bucureşti.  

 Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, Școala primară ”Rose Mary 

2”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  48 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.320/31.10.2017 privind înființarea 

comisiei de specialitate “Transparenţă, reducerea birocraţiei şi inovaţie” și modificarea  

HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

al Sectorului 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București 

nr.S.M./P/22.232/03.01.2018;  

 Văzând informarea transmisă prin e-mail de domnul Cristian Laurenţiu Bulfon, iniţiatorul 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 320/31.10.2017, 

 Ţinînd seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 320/31.10.2017, 

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80 și art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 320/31.10.2017 privind 

înființarea comisiei de specialitate “Transparenţă, reducerea birocraţiei şi inovaţie” și modificarea 

HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 1. 

 Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Sectorului 1, Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti şi consilierilor locali de către Serviciul Secretariat General, Audiențe. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

  

  

Alexandru Ştefan Deaconu Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  49 

Data:  27.02.2018 



166 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018,  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2017-2018, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 93/04.04.2017; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

4643/17.08.2017 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Educaţie 

Creştină din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa 

„Micii Valdenzi” din municipiul Bucureşti;  

 Văzând adresa înregistrată la Registratura Sectorului 1 cu nr. 45074/2017, prin care Asociația 

pentru Educație Creștină din municipiul București a solicitat includerea în rețeaua școlară din Sectorul 

1 a Grădiniței ”Micii Valdenzi” începând cu anul şcolar 2017-2018. 

 Ținând cont de adresa  Sectorului 1 nr.M/2398/45074/28.11.2017 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. 29947/12.02.2018 înregistrat la Registratura 

Sectorului 1 sub nr.6260/16.02.2018. 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 se 

completează după cum urmează: 

 După nr. crt. 46 se introduce un nou nr. crt. 47 cu următorul cuprins:  

 " Grădinița cu program normal și program prelungit ”Micii Valdenzi” în rețeaua școlară din 

Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2017-2018” ; 

 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 în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  50 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație 

sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al Sectorului 1 ” 

  

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri; 

 Luând în considerare prevederile Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităţilor 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

102/2016 privind incubatoarele de afaceri; 

 Văzând prevederile art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

299/27.09.2017 privind înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Sectorului 1 în calitate 

de fondator “Excellence 1- incubatorul de afaceri al Sectorului 1”;  

 Ținând seama de Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 426 din 

9.02.2018 prin care se constituie Comisia pentru inițierea, elaborarea metodoligiei și pregătirea 

implementării proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al Sectorului 1”; 

 Având în vedere hotărârea Comisiei pentru implementarea proiectului de interes public 

”Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1” din data de 16.02.2018; 

 Văzând adresa Direcției Cadastru privind lipsa deținerii de către Sectorul 1 al Municipiului 

București a unui spațiu adecvat implementării proiectului de interes public ”Excellence 1 - incubatorul 

de afaceri al Sectorului 1”; 

 Având în vedere rapoartele Comisiilor de validare încheiate în data de 27.02.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (5), teza a II-a, art.80 , art. 81 alin. (2) lit. n) şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. -Se aprobă demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va 

avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al 

Sectorului 1 ”, în vederea stabilirii sediului și dezvoltării proiectului de interes public aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 299/27.09.2017. 

 

 Art. 2.- Imobilul identificat ca sediu al proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul 

de afaceri al Sectorului 1 ”, va avea următoarele caracteristici : 

 a) suprafața necesară pentru buna funcționare a incubatorului de afaceri ”Excllence 1 – 

incubatorul de afaceri al Sectorului 1”, incluzând zone de lucru, spații comune, dependințe, 

săli de conferințe și evenimente de afaceri, poate varia între 850 mp și 1.200 mp; 

 b) să corespundă din punct de vedere funcțional și să nu fie grevat de sarcini, așa cum este 

prevăzut în art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;  

          c) delimitarea spațiilor se recomandă să fie modulară; 

 d) să fie racordat/conectat la toate utilitățile, echipat cu internet de mare viteză și sistem de wi-fi 

integrat; 

          e) localizat într-o zonă cu acces facil la mijloacele de transport în comun. 

 

 Art. 3. - Se constituie Comisia ce va avea ca atribuție identificarea de pe piaţa liberă a unui 

imobil cu destinația de sediu al proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al 

Sectorului 1 ”, în următoarea componenţă: 

 - Alexandru Ștefan Deaconu   - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Mădălin Olteanu   - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Cristina Simona Munteanu  - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - 4 reprezentanți desemnați prin dispoziția Primarului Sectorului 1; 

 

 Art. 4. -Se constituie Comisia de negociere şi stabilire a preţului de închiriere a imobilului ce va 

fi identificat în scopul închirierii, în următoarea componenţă : 

 - Victor Zamfir   - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Marian Cristian Neagu  - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - Steluța Todea   - consilier local - nominalizat prin vot; 

 - 4 reprezentanți desemnați prin dispoziția Primarului Sectorului 1; 

 

 Art. 5. (1). Primarul sectorului 1, Direcția Juridică şi membrii comisiilor menţionați la art. 3 şi art. 

4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

persoanelor menţionate la alin. (1), Comisiei pentru implementarea proiectului de interes public 

”Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1”, precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  51 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AVIONULUI NR. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -    Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -    Raportul de specialitate nr. 676/22.02.2018 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. 201/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 -     Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - PMB nr.12428/16.08.2017.  

 -   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 Română nr.32806/31089/24336/21956/956 din 

15.01.2018, prin care se avizează de principiu înălțimea maxim admisă de 57m;  

 -      Adresă Administrația Națională Apele Române nr.2338/28.03.2017.  

 -      Acord Ministerul Transporturilor nr. 13739/13.04.2017;  

 -    Aviz de principiu Ministerul Transporturilor- Compania Națională de căi ferate “CFR”- S.A. 

nr. R.2/3/73 din 10.03.2017;  

 -  Aviz Ministerul Transporturilor- Compania Națională de căi ferate “CFR”- S.A. nr. 

7/5/330/11.04.2017;   
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 -     Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr.381/12.09.2016 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

  PUZ Închidere Inel Median de circulație în zona de nord-autostrada tronson cuprins între Lacul 

Morii și Șos. Colentina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013, aviz de urbanism nr. 

27/12.09.2013 și modificat cu HCGMB nr. 292/27.11.2014, aviz de urbanism nr. 13/28.07.2014. 

 PUZ „Str. Avionului - Șos. Pipera, sector 1”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.162/ 15.04.2008, Aviz 

D.U.A.T.-P.M.B. nr.31/1/9/01.08.2007 și plan reglementări vizat spre neschimbare  

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. AVIONULUI NR. 50 (fost Str. 

Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

201/15.02.2018, 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. 
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 Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  52 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AVIONULUI NR. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 677/22.02.2018 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. 200/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 -    Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr.12427/16.08.2017.  

 -  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 Română nr.32806/31089/24336/21956/956 din 

15.01.2018, prin care se avizează de principiu înălțimea maxim admisă de 57m;  

 -    Adresă Administrația Națională Apele Române nr.2338/28.03.2017.  

 -    Acord Ministerul Transporturilor nr. 13739/13.04.2017;  

 -    Aviz de principiu Ministerul Transporturilor- Compania Națională de căi ferate “CFR”- S.A. 

nr. R.2/3/73 din 10.03.2017;  

 -  Aviz Ministerul Transporturilor- Compania Națională de căi ferate “CFR”- S.A. nr. 

7/5/330/11.04.2017; 
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 -    Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr.381/12.09.2016 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

  PUZ Închidere Inel Median de circulație în zona de nord-autostrada tronson cuprins între Lacul 

Morii și Șos. Colentina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013, aviz de urbanism nr. 

27/12.09.2013 și modificat cu HCGMB nr. 292/27.11.2014, aviz de urbanism nr. 13/28.07.2014. 

 PUZ „Str. Avionului - Șos. Pipera, sector 1”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.162/ 15.04.2008, Aviz 

D.U.A.T.-P.M.B. nr.31/1/9/01.08.2007 și plan reglementări vizat spre neschimbare  

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. AVIONULUI NR. 58A (fost Str. 

Avionului nr. 52-70) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

200/15.02.2018, 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. 
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 Art.5.-(1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  53 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. BACULUI NR. 18 A -  SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 673/15.02.2018 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. 204/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

   Avizul Arhitectului Șef nr. 204/15.02.2018  s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de 

Circulație PMB nr. nr. 15258/29.09.2017  

   Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “STR. BACULUI NR. 18 A - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 204/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.-(1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  54 

Data:  27.02.2018 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

PUD – ȘOS. CHITILEI NR. 93 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 667/22.02.2018 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. 205/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

  Avizul Arhitectului Șef nr. 205/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de 

Circulație PMB nr.16335/16.10.2017. 

  Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. ing. Costel Ștefan Bungețeanu .  

 Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr.32661/1522 din 26.01.2018 și Aviz 

Ministerul Culturii și Identitații Culturale – nr.2869/18.01.2018. 

 Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușite de arh.Aurelia 

Carmen Batez. 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “ȘOS. CHITILEI NR. 93- SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 205/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  55 

Data:  27.02.2018 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DIONISIE FOTINO NR. 10 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 679/22.02.2018 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. 203/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 203/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de 

Circulație PMB nr. 11338/06.09.2016.  

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “STR. DIONISIE FOTINO NR. 10 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 203/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  56 

Data:  27.02.2018 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

 Drumul Stegarului nr.151-153 - SECTOR 1 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -     Raportul de specialitate nr. 668/22.02.2018 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. 198/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 22881/04.01.2018. 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist urb. Ana Maria Huțu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL STEGARULUI NR. 151-153 

- SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 198/15.02.2018, prezentat 

în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  57 

Data:  27.02.2018 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 22A - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 674/22.02.2018 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. 199/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 11338/06.09.2016. 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 

22A - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 199/15.02.2018, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  58 

Data:  27.02.2018 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. JIULUI NR. 2C - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 671/22.02.2018 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. 197/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

   Avizul Arhitectului Șef nr. 197/15.02.2018 s-a emis în acord cu Aviz Comisia Tehnică de 

Circulație PMB nr.6618/06.06.2016. 

  Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. ing. Cristian Căiță. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “STR. JIULUI NR. 2C - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 197/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  59 

Data:  27.02.2018 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 84 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 699/22.02.2018 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. 194/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 21962/08.12.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. MIHAI VITEAZUL NR. 84 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 194/15.02.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.-Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.-Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  60 

Data:  27.02.2018 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NISIPARI NR. 18 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 672/22.02.2018 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. 195/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr.23403/08.02.2018. 

   Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. NISIPARI NR. 18 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 195/15.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  61 

Data:  27.02.2018 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 7 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 670/22.02.2018 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. 196/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 23884/30.01.2018. 

 Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Ghe. Stanciu 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 7 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 196/15.02.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  62 

Data:  27.02.2018 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. TIMIȘULUI NR. 29  - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 690bis/26.02.2018 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. 208/26.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 7551/13.07.2017. 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. 

 Daniel Ghe. Stanciu 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 



196 

 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. TIMIȘULUI NR. 29 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 208/26.02.2018, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.-Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  63 

Data:  27.02.2018 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014 

încheiat între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobiului din 

str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 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; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/27.11.2014 privind 

aprobarea condiţiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 în cadrul Contractelor 

de închiriere nr. 41/10.06.2014 și nr. 286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 și nr. 141/25.09.2014, precum și de Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul 

din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 

252;  

 În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81 și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1.- Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014, între Grădinița nr. 252 și 

proprietarii imobilului din Str. Venezuela nr. 7 – 9, Sector 1, București, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care se prelungește durata contractului de închiriere 

nr. 286/08.09.2014 până la data de 31.08.2018, cu posibilitatea prelungirii și ulterior acestei date.  
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 Art. 2.- Se împuternicește doamna Penciu Gabriela – director al Grădiniței nr. 252, 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 Grădiniței nr. 252, 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 în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  64 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi 

distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative 

care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2017 – 2018. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite 

în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc 

distribuţia laptelui, în anul şcolar 2017 - 2018,  

 Ținând cont de raportul de specialitate elaborat de către Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

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

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

 În conformitate cu prevederile art. 3, art. 4, precum şi art. 18 alin. (3) lit. a) din 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; 

 Având în vedere dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 

 Luând în considerare ordinul Prefectului municipiului Bucureşti nr. 959/24.10.2017 privind 

înfiinţarea Comisiei municipiului Bucureşti pentru aplicarea prevederilor Hotărârii 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; 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

al Sectorului 1, 

 În temeiul art. 45, art. 80, art. 81 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- (1) Se aproba lista produselor ce vor fi distribuite în anul şcolar 2017 - 2018 în vederea 

implementării Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 -2023. 

 (2) Produsele ce vor fi distribuite în anul şcolar 2017 - 2018 sunt următoarele:  

 

 - lapte tratat termic – UHT – 200 ml/portie; 

 - produse de panificatie – corn sau baton – 80 grame/portie. 



200 

 

 Art. 2.- Se aprobă următoarele măsuri educative ce vor însoţi distribuţia laptelui în anul şcolar 

2017-2018, în funcție de posibilitățile organizatorice:  

 a) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte, inclusiv degustarea de alte 

produse lactate care nu se distribuite în anul şcolar 2017 – 2018 în cadrul Programului 

pentru școli al României şi/sau miere, cu acordarea de premii;  

 b) organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte şi produse lactate sau de activităţi 

educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau 

abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la 

decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate. 

 Art.3.- Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.2, Consiliul Local, 

prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, va 

beneficia de sprijinul şi asistenţa Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a Direcţiei de 

Sănătate Publică a Municipiului București şi a Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului București, 

conform prevederilor legale. 

 Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Directorii unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va comunica în copie prezenta hotărâre: 

 a) Instituţiei Prefectului Municipiului București, 

 b) Direcției Management Economic, 

 c) Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 

1, 

 d) Inspectoratului Şcolar al Municipiului București, 

 e) Agenţiei de Plaţi şi Intervenţii pentru Agricultură a Municipiului București, 

 f) Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului București, 

 g) Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului București, 

 h) Comisiei Municipiului București pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2017 

-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 

2018. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  65 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se împuterniceşte preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze 

Acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism emise de  

primarul Sectorului 1 pentru reglementări urbanistice în cartierul Henri Coandă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe 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 la 

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

 Luând în considerare prevederile art. 10 alin (2) din Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG 35/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de informarea nr.K/407/19.02.2018, transmisă către Comisia de administrare a 

domeniului public, de organizare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 

înconjurător – domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Ţinând seama de adresele formulate de cetățenii Sectorului 1 al Municipiului București și având 

în vedere că printre documentele solicitate prin Certificatul de urbanism, la secţiunea “Alte 

avize/acorduri: declaraţii notariale; acorduri vecini”, cu referire la imobile edificate în Cartierul Henri 

Coandă se solicită ”Acord Consiliu Local Sector 1”, 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se împuterniceşte președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 să 

semneze Acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism emise de 

primarul Sectorului 1 pentru reglementări urbanistice în cartierul Henri Coandă.  
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 Art.2. -(1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

  

  

Alexandru Ştefan Deaconu Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  66 

Data:  27.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”, 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

şi Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu 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; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr.H2-2/2426/13 noiembrie 2017, precum și ale Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 126572/31.10.2017 și nr. 

157957/09.011.2018,  

 Având în vedere HCGMB prin care se împuternicește Consiliul Local al sectorului 1 să 

hotărască cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”,  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.p) şi art.115 alin.(1), lit.b), din 

Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.- Se aprobă „Înţelegerea de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2.- Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local, Înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1. 

 Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

  

  

Alexandru Ştefan Deaconu Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  67 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raionul Orhei din Republica Moldova” 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

şi Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu 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; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale  Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr H2-2/969/26 iunie 2017 şi H 2-2/2430/10 noiembrie 2017, ale Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 71.953/14.06.2017 și nr. 

127288/01.11.2017, precum și de HCGMB prin care se împuternicește Consiliul Local al sectorului 1 

să hotărască cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti şi Raionul Orhei din Republica Moldova” 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), art.81, alin.(2) lit.p) şi art.115 alin.(1) lit.b), din 

Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se abrobă „Înţelegerea de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raionul Orhei din Republica Moldova” conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2.- Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local, Înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1. 

 Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

  

  

Alexandru Ştefan Deaconu Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  68 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea  „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 

Cankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”  

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

şi Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu 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; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr.H2-2/1530/07.08.2017 și Nr.H 2-2/3185/03.01.2018, ale Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr.87717/25.07.2017 și 

Nr.157959/08.01.2018, precum și de HCGMB prin care prin care s-a acordat împuternicirea expresă , 

către Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea „ Înţelegerii de cooperare 

între Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti şi Sectorul Cankaya al Municipiului Ankara din Republica 

Turcia”,  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.p) şi art.115 alin.(1) lit.b), din 

Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă „Înţelegerea de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Sectorul Cankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”, conform Anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2- Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local, Înțelegerea de cooperare  menționată la articolul 1. 
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 Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene 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 în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

  

  

Alexandru Ştefan Deaconu Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  69 

Data:  27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU MAIOR NR.17-19 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -   Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -   Raportul de specialitate nr. 778/27.02.2018 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. 207/15.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 13545/25.09.2017. 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. 

   ing. Alina Maria Anca Mareș 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Daniel N. Armenciu și ilustrare 

volumetrică însușită de urb. Anca Andreea D.M. Prelipceanu  

 - Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identitații Culturale – nr.3151/05.10.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 
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 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. PETRU MAIOR NR.17-19 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 207/15.02.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2.- Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

  

Alexandru Ştefan Deaconu Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  70 

Data:  27.02.2018 

 

 

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

Local al Sectorului 1   

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru ședința  

din data de 21.03.2018 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor 

locale din data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 372/28.11.2017 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 În temeiul prevederilor art. 35, art. 45, art. 81 alin. (2) lit.a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Alexandru Ștefan Deaconu preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru ședința extraordinară din data 21.03.2018. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, 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, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  71 

Data:  21.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi 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 la propunerea membrilor comisiei a cărei componenţă a fost stabilită 

prin dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2720/2017; 

  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/ 

2001, cu modificări şi completări ulterioare; 

 

 În temeiul Hotararii 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 ; 

  

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409 privind acordarea de 

finanțare nerambursabilă prin Programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”, 

 Având în vedere dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti nr. 

2720/18.07.2017, 

 Luând în considerare Nota de rectificare a erorii materiale cu privire la renumerotarea Anexei 

nr. 4 la la Normele Metodologice privind procedura de selecţie a ofertelor culturale în vederea 

acordării de finanţări nerambursabile în cadrul Programului CENTENAR Pentru Toti, sesiunea 2017-

2020, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor”,  

 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 80 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art I. 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 

şi se completează după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“Art. 1. Se aprobă Programul de finanţare nerambursabilă „ CENTENAR pentru toţi, 

sesiunea 2017-2020” împreună cu doumentaţia anexată şi anume: 

a) Normele metodologice privind procedura de selecţie a ofertelor culturale în vederea 

acordării de finanţări nerambursabile, în cadrul Programului CENTENAR Pentru Toti, 

sesiunea 2017-2020, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de 

soluţionare a contestaţiilor”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

b) Cerere de finanţare nerambrursabilă pentru acţiuni/ proiecte culturale din cadrul 

Programului “Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020” conform Anexei nr. 1.1, care face 

parte integrantă din Anexa nr. 1. 

 

c) Model de Contract de finanţare, conform Anexei nr. 1.2, care face parte integrantă din 

Anexa nr. 1. 

 Anexele 1.2.1 CONTRACT DE FINANŢARE, respectiv 1.2.2 GHID PRIVIND 

DECONTAREA SUMELOR ALOCATE,  fac parte integrantă din Anexa nr. 1.2.  

 

d) Grila de evaluare a ofertelor culturale din domeniile cultură scrisă, artele spectacolului, 

educaţie-cercetare , patrimoniu imaterial, arte plastice şi arte vizuale, conform Anexei nr. 

1.3, care face parte integrantă din Anexa nr. 1.” 

 

2. La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 1, alineatul (1) se completează cu domeniul educaţie – 

cercetare. 

 

3. Obiectivele detaliate, enumerate distinct la alin.(5) art. 1 Capitolul I din Anexa nr. 1 Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă 

prin Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” se identifică prin utilizarea literelor 

alfabetului românesc, a), b), c), d).  

  

4. La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 1, alineatul (5) litera d) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
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 „d) Proiectele propuse se vor desfaşura pe o perioadă de un an de zile calendaristic de la data 

semnării contractului de finanţare a proiectului. Acestea vor trebui impelmentate în maxim un 

an de zile de la data semnării contractului de finanţare. 

 În vederea susținerii proiectului in anii 2019, 2020 se pot promova activităţi ale proiectului care 

să reprezinte maxim 20%, anual, din valoarea proiectului iniţial propus. Astfel, în total, pentru 

anii 2019 şi 2020 pot fi reluate activităţi ale proiectului în valoare de 40% din valoare proiectului 

propus iniţial. În acest sens valoarea totală a proiectului va fi formată din valoarea iniţială a 

proiectului (a celui finanţat în primul an calendaristica de la semnarea contractului) la care se 

adaugă valoarea pentru susținerea aferentă anilor 2019 şi 2020. Şi pentru perioada de 

sustenabilitate beneficiarul va trebui să acopere contribuţia de 10% excepţie fac cei de la 

secţiunea “Susţinerea debutului”. 

 În susținerea evenimentului se va avea în vedere ca la 1 Ianuarie 2019 România va prelua 

presidenţia Consiliului Uniunii Europene.  

 Susținerea se va menţiona separat ca linie bugetară în valoarea totală a finanţării. 

  Asigurarea sustenabilităţii nu este obligatorie pentru ca un proiect să obţină finanţarea. “ 

 

5. La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 „ (2) Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de 

finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în cuantum de cel puţin 10 % din costul 

total al proiectului/acțiunii cultural (e), cu excepţia celor care aplică în secţiunea “Susţinerea 

debutului – încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept 

privat, recent autorizate, respectiv inființate în anul 2017 sau 2018 pentru a desfăşura 

activităţi culturale” pentru care nu este necesară cota minimă de cofinanţare de 10%”. 

 

6. La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 „ (1) Ofertele culturale, transmise în format fizic, trebuie să cuprindă următoarele 

documente…..” 

 

7. La Anexa nr. 1, Capitolul I, articolul 15, alineatul (1) litera b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 „b) specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se 

organizează sesiunea de finanțare, deci în cultură scrisă, artele spectacolului, educaţie-

cercetare, patrimoniu imaterial, arte plastice și arte vizuale”. 

  

8. Anexa nr.1.2.1 se modifică şi se completează conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre 
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9. Anexa nr. 1.2.2 se modifică şi se completează conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

10. După Anexa nr. 2 se introduce o anexă denumită Cerere de rambursare, conform Anexei nr. 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 

privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 

2017-2020” rămân neschimbate. 

 

 Art III. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea proiectelor acestea 

se vor supune aprobării Consiliului Local. Contractele de finanţare se vor semna în maxim 30 de zile 

lucrătoare de la data aprobării proiectelor în Consiliul Local. 

 

 Art VIII. (1) Primarul , Viceprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, membrii 

comisiei, Direcţia Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 

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

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum şi Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, 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, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  72 

Data:  21.03.2018 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


216 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Management Resurse Umane cu nr. i/366/16.03.2018; 

 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 la 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 

(r2), cu modificările şi completări ulterioare; 

 Ţinând seama de pevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

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

serviciilor sociale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal;  

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 90/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind 

aprobarea includerii în Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului ”Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul 

creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1” şi a funcţiei de manager de proiect, cu modificările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea nr. 1/22.02.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1;  
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 Având în vedere avizele Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 4063/L.O.V./29.11.2017 şi nr. 

172/L.O.V./18.01.2018, înregistrate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 sub nr. 61636/06.12.2017, respectiv sub nr. 4193/26.01.2018; 

 Ţinând seama de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1431/2018, înregistrat la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Prtecţia Copilului Sector 1 sub nr. 5269/31.01.2018; 

 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. 21/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.- Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.- Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3.-(1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

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

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

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, 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, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  73 

Data:  21.03.2018 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze Declaraţia privind Parteneriatul de Guvernare  

Deschisă la nivel local 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, 

 Luând în considerare Declarația Comună privind Guvernarea Deschisă pentru Implementarea 

Agendei 2030, pentru o dezvoltare durabilă, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1.- Se împuterniceşte domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 să semneze 

Declaraţia privind Parteneriatul de Guvernare Deschisă la nivelul local. 

 Art.2.- Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1 şi aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, 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, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  74 

Data:  21.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

227/31.07.2017 cu modificări şi completări privind predarea de către Administraţia Pieţelor  

Sector 1, respectiv preluarea de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar  

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor şi a clădirilor situate în str.Măguricea nr. 

 20 A (fostă Borşa nr 27), sector 1) pânã la finalizarea procedurii privind dezmembrarea  

cadastrală a acestora 

 

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

Administraţiei Pieţelor Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

 Potrivit dispoziţiilor Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 Ţinând cont de prevederile: 

 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/23.09.2003 privind înfiinţarea unei pieţe 

agroalimentare în zona Aviaţiei, sector 1 ; 

 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea în administrarea 

Administraiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitar Publice Sector 1 a terenului 

în suprafaţă de 1572.61 mp din terenul situat în str. Măguricea nr. 20A (fostă Borşa nr.27), sector 1 

aflat în prezent în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 304/27.09.2017 privind modificarea HCLS 1 nr. 

227/31.07.2017 privind revenirea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitar Publice Sector 1 a terenului în suprafaţă de 1572.61 mp din terenul 

situat în str. Măguricea nr. 20A (fostă Borşa nr. 27), sector 1 aflat în prezent în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 369/20.11.2017 privind modificarea HCLS 1 nr. 

304/27.09.2017 privind modificarea HCLS1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea în administrarea 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitar Publice Sector 1 a terenului 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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în suprafaţă de 1572.61 mp din terenul situat în str. Măguricea nr. 20A (fostă Borşa nr. 27), sector 1 

aflat în prezent în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 

 Ţinând seama de solicitarea Administraţiei Pieţelor nr. 223/20.03.2018, înregistrată la Sectorul 

1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 11199/20.03.2018 cu referire la efectuarea procedurilor privind 

ridicarea topo, executare relevee clădiri şi dezmembrarea cadastrală a terenurilor şi a clădirilor 

situate în str.Măguricea nr. 20 A (fostă Borşa nr. 27), sector 1, 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. o) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se prorogă termenul stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

227/31.07.2017 cu modificări şi completări privind predarea de către Administraţia Pieţelor Sector 1, 

respectiv preluarea de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 a terenurilor şi a clădirilor situate în str.Măguricea nr. 20 A (fostă Borşa nr. 27) 

sector 1, aflate în prezent în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1, până la finalizarea 

procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestor imobile. 

 

 Art. II. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, 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, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  75 

Data:  21.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în  

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Asociația  

Absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Alumni ASE) în vederea  

organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei 

 de Studii Economice din București - „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 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 avizat de Direcția Juridică; 

 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 

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

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

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

 Având în vedere solicitarea înaintată de Asociația Absolvenţilor Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti (Alumni ASE) și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

4518/06.02.2018, Asociația Absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Alumni 

ASE), reprezentată prin Secretar General d-nul Petrariu Ioan-Radu, formulează o solicitare pentru 

sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu 

ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București „ASE 105”, 

în perioada 16-21 Aprilie 2018. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 80 si art. 81 alin. (2) lit. k) şi q) și alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Asociația Absolvenţilor 
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Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Alumni ASE) în vederea acordării de către Sectorul 1 

a unui sprijin financiar pentru organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani 

de existență a Academiei de Studii Economice din București „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 

2018.  

 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, 21.03.2018, 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, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  76 

Data:  21.03.2018 
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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, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24863/06.03.2018 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier 

local Popescu Lenuţa fie desemnată 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. 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 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 Se alege doamna consilier local Popescu Lenuţa președinte de ședință al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: aprilie, mai şi 

iunie 2018. 

 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 34 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



228 

 

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 stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 

în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 

anul 2018 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23703/02.03.2018 întocmit de Biroul Spațiu Locativ - Direcția 

Relații Comunitare 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 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; 

 - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în 

data de 28.02.2018 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de 

locuințe pentru tineri destinate închirierii; 

 - Dispoziția nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru locuințe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de 

obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L.; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația 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 reactualizarea punctajului pentru anul 2018, conform criteriilor cadru 

prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii – medici rezidenţi care au 

depus dosare până la data de 31 decembrie 2017 în vederea obținerii de locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată. 

 

 Art. 2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuinţe pentru tineri – medici 

rezidenţi situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 și 

2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuințe cu o cameră         –  27 poziții; 

 Anexa nr. 2 - locuințe cu două camere   –  9 poziții; 

      Total        – 36 poziții. 

 

 Art. 3 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 

priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la 

afişarea listelor. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în 

condițiile legii. 
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 Art. 4  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţa 

publică prin afişare. Aducerea la cunoştinţa publică se va face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul Sectorului 2 către Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti.  

 

 Art. 5  Primarul Sectorului 2 şi Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 35 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

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

Local Sector 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini,inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spaţiu 

situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafaţă de 69,03 mp. 

către Clubul Şcolar Sportiv „Dinamo” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 1 

(un) an a unui spaţiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafaţă de 69,03 mp. către 

Clubul  Şcolar  Sportiv „Dinamo”. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 19663/21.03.2018 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.25468/07.03.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.23620/02.03.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr.1062/19.12.2017 prezentată de Clubul Sportiv Şcolar Dinamo, 

înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr.119942/19.12.2017 şi la Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 223/15.01.2018; 

 - Adresa nr.40/19.01.2018 prezentată de către Şcoala Gimnazială nr. 25 şi înregistrată la 

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 572/19.01.2018; 

 - Avizele Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Comisiei 

Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale şi Comisiei de 

Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului  Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 136 alin.(4) din Constituţia Romăniei, republicată; 

 - Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul M.E.C.T.S.nr.5570/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionarea a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar; 

 - Decizia Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr.4037/31.08.2017 privind 

funcţionarea în anul şcolar 2017-2018 a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). şi art.124 din Legea nr.215/2001 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 1 (un) an a spaţiului situat 

în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25, din Str. Silvia nr. 54, Sector 2, corp C4, etaj 2, sălile nr. 5 şi nr. 12, 

în suprafaţă de 69,03 mp., către Clubul Sportiv Şcolar „Dinamo”, unitate de învăţământ preuniversitar 

de stat cu program sportiv suplimentar, pentru desfăşurarea de activități administrative.  

  (2) Spatiului mentionat la art.1, alin (1) se identifică conform anexelor nr 1şi 2 care conţin 

2 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Schimbarea destinaţiei spatiului transmis in folosinţă gratuită pe termen de 1(un) an, 

fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage, de drept, revocarea prezentei hotărâri. 
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 Art. 2  Se deleagă Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 să întreprindă toate demersurile necesare pentru predarea, respectiv primirea 

spaţiului prevăzut la art.1 alin (1). 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Executiv al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Directorul unitatii de invatamant 

preuniversitar de stat, vor duce la îndeplinire prezenta  hotărâre.       

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 36 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 anexe şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de  

evaluare a propunerilor de proiecte şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

 constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare.                

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28357/14.03.2018 prezentat de Direcția Relaţii Comunitare 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; 

 - Amendamentul formulat în cadrul şedinţei Consiliului Local Sector 2, din data de 20.03.2018, 

de dl consilier local Adrian Alexandru, astfel cum este consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 13/2018. 

 

http://www.ps2.ro/
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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 Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a 

propunerilor de proiecte şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 

350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce conţine un număr de 18 pagini 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 37 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 20 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a  

contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform  

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile  

bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități  

nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28359/14.03.2018 prezentat de  Direcţia Relaţii Comunitare 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; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată 

http://www.ps2.ro/


237 

 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 13/2018. 

 

     În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

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

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 în 

Comisiile de evaluare, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie 

a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru 

activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare conform anexei 

nr. 1 şi 2, ce conţin un  număr de 2 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 

desemnaţi în Comisiile de evaluare, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente 

procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 38 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru  

împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu  

privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundaţia "Freedom House  

Inc" - Filiala Bucureşti 

  

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu 

privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundaţia "Freedom House Inc" - Filiala 

Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24889/06.03.2018  prezentat de Direcția Management Proiecte 

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; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de 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; 

 - Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020; 

 - Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/126/2/2 (CP1/2017)- Axa prioritară 2- 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2.- Creșterea 

transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP 1/2017 – Sprijinirea 

măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din 

regiunea mai dezvoltată; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local 

Sector 2 pentru a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului  București cu Fundația 

"Freedom House Inc" - Filiala Bucureşti, în scopul realizării în comun a proiectului „Alege libertatea, 

spune "NU" corupției” – cod SMIS 117676. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 39 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



240 

 

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 denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, 

fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului  

București începând cu anul școlar 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, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de 

învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5048/17.01.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 8401/29.01.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 109/15.01.2018 prezentată de Liceul Tehnologic Special nr. 3, 

unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Bucureşti, Str. Austrului nr. 37, Sector 2, 

înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 

410/15.01.2018 

 - Hotărârea nr. 4/29.11.2017 emisă de Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Special 

nr. 3; 

 - Avizul conform nr. 42605/14.12.2017 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

 - Avizul nr. 01/16.02.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţă nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5086/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale; 

 - H.C.G.M.B nr. 397/2017 privind înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, unui Centru 

de educaţie specială - şcoală de spital, fără personalitate juridică, ca structură şcolară arondată (AR) 

Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2, Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat ,,Centrul de Educaţie 

Specială”, structură fără personalitate juridică, arondată Liceului Tehnologic Special nr. 3, cu sediul 

în Bucureşti, Str. Austrului nr. 37, corp B, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 40 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

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

Local Sector 2 
 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


242 

 

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 unui ajutor de urgență în caz de deces pentru doamna Cibi Agafia 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în caz de 

deces pentru doamna Cibi Agafia; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 20562/21.02.2018 și Nota de Fundamentare nr. 

20563/21.02.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 26704/09.03.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ 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  precum şi avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 - Dispoziția nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
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completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de 

identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de 

marginalizare socială; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în caz de deces, în cuantum de 1.450 lei 

doamnei Cibi Agafia, având CNP                 cu domiciliul în            Str.                       Sector 2, 

București, pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de înmormântarea domnului Cibi Anton-Ion, 

CNP                             

 

 Art. 2. Finanțarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinație. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Direcția Generală de Asistență Socială 

şi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 41 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 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 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 42 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*Se va transmite spre publicare după obținerea avizului ANFP 
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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. 20/2018  

privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019,  

pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, 

începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleților nr.10, sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28478/14.03.2018 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. 28849/15.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 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, 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. I Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleţilor nr. 10, 

Sector 2, Bucureşti, se va citi: 

  ,,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. Atleţilor nr. 10, Sector 2, Bucureşti.” 

 Art. II Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 se modifică şi se 

completează şi va avea următorul conţinut : 

,,Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Atleților nr.10, Sector 2, București Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 

2019.” 
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 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 20/2018 privind majorarea 

cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării 

stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 

81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleţilor 

nr. 10, Sector 2, Bucureşti rămân aplicabile. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 43 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



248 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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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. Păsărani nr. 52B, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Păsărani nr. 52B, 

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. 23706/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Păsărani nr. 52B, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 44 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Armenească nr. 32, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Armenească nr. 

32, 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. 21917/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Armenească nr. 32, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 45 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Peisajului nr. 35, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Peisajului nr. 

35, 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. 22737/28.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Peisajului nr. 35, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 46 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/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 

Aleea Porolissum nr. 20-28, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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 Aleea Porolissum 

nr. 20-28, 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. 21915/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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 Aleea 

Porolissum nr. 20-28, 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. 
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 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

a) prin intermediul serviciului poştal; 

b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de 

domiciliu a proprietarilor; 

d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul 

propriu al acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 47 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


260 

 

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. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Fibrei nr. 18-24, 

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. 21928/27.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Fibrei nr. 18-24, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 48 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Soldat Ion Bulgaru 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, 20.03.2018; 

 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. Soldat Ion 

Bulgaru 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. 22729/28.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/


264 

 

 - 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, 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. 

Soldat Ion Bulgaru 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 49 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 100% 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. Duzilor nr. 14-16, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% 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. Duzilor nr. 14-

16, 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. 21924/27.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din  Str. 

Duzilor nr. 14-16, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 50 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Duzilor nr. 17, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Duzilor nr. 17,  

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. 21925/27.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Duzilor nr. 17,  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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 51 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Luigi Galvani nr. 35, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Luigi Galvani nr. 

35, 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. 22732/28.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Luigi Galvani nr. 35, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 52 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Gheorghe Ţiţeica nr. 89, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Gheorghe 

Ţiţeica nr. 89, 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. 21926/27.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Gheorghe Ţiţeica nr. 89, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 53 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/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. Gheorghe Ţiţeica nr. 41 bis, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Gheorghe 

Ţiţeica nr. 41 bis, 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. 21930/27.02.2018 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 nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Gheorghe Ţiţeica nr. 41 bis, 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. 
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 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

a) prin intermediul serviciului poştal; 

b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu 

a proprietarilor; 

d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul 

propriu al acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 54 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Păstorului nr. 66, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Păstorului nr. 

66, 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. 22734/28.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Păstorului nr. 66, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 55 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Teodor Buzoiu nr. 5, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Teodor Buzoiu nr. 

5, 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. 21934/27.02.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Teodor Buzoiu nr. 5, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 56 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Zambilelor 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, 20.03.2018; 

 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. Zambilelor 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. 23701/02.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Zambilelor 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 57 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Sânmedru nr. 4, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Sânmedru nr. 4, 

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. 23702/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Sânmedru nr. 4, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 58 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Kepler nr. 1, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Kepler nr. 1, 

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. 23691/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Kepler nr. 1, 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.  
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 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: 

e) prin intermediul serviciului poştal; 

f) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

g) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 

h) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu 

al acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 59 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Vasile Lascăr nr. 85, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Vasile Lascăr 

nr. 85, 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. 23692/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Vasile Lascăr nr. 85, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 60 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Radu de la Afumaţi nr. 74, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Radu de la 

Afumaţi nr.74, 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. 23704/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Radu de la Afumaţi nr. 74, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 61 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. 45A, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. 45A, 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. 23695/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 45A, 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.  
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 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 62 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Serg. Dumitru Matei nr. 4, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozituluipe 

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. Serg. Dumitru 

Matei nr. 4, 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. 23698/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Serg. Dumitru Matei nr. 4, 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.  

 



307 

 

 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalităţile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 63 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 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. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 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. Sachelarie 

Visarion nr. 55, 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. 23699/02.03.2018 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 nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

http://www.ps2.ro/
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 - 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, 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. 

Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2, București, 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.  

 



310 

 

 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, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoștința proprietarului a prezentei hotărâri, 

prin oricare dintre modalitățile enumerate.     

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 64 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Andronache nr.168, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Șos. Andronache nr. 168, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23194/01.03.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 23195/01.03.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr.168, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 14 CA 1/16 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 – Dl. 

Popescu Dan Cristian; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – – Șos. Andronache nr. 168, Sector 2 – 

Locuință – 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, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-3 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, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 65 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Mențiunii nr. 97, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Mențiunii nr. 97, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 25765/07.03.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.25764/07.03.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Mențiunii nr. 97, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 4 CA 1/5 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 – Dl. 

Popescu Dan Cristian; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Mențiunii nr. 97, Sector 2 – Extindere 

locuință – P+1E+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, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art.  4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-3 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, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  66 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Olimpiadei nr. 21, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Olimpiadei nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

  - Raportul de specialitate nr.21203/26.02.2018prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.21208/26.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 12 CA 1/13 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 – Dl. 

Popescu Dan Cristian; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Olimpiadei nr. 21, Sector 2 – Locuință – 

Sp+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, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-3 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, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 67 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Ion Maiorescu nr. 38, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Ion Maiorescu nr.38, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.22785/28.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.22787/28.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 10 CA 1/11 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 – Dl. 

Popescu Dan Cristian; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 
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 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Ion Maiorescu nr. 38, Sector 2 – 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, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-3 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, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 68 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Intrarea Chefalului nr. 10A-10B, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Intrarea Chefalului nr. 10A-10B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.22802/28.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.22872/28.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Intrarea Chefalului nr. 10A-10B, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 48 CA 5/3 din 12.09.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr.507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 – Dl. 

Popescu Dan Cristian; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Intrarea Chefalului nr. 10A-10B, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – P+4E+Et. 5 retras duplex, 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, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-3 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, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 69 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Nicolae Cânea nr. 31A, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Nicolae Cânea nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.27004/12.03.2018  prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.27053/12.03.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Nicolae Cânea nr. 31A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 5 CA 1/6 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 – Dl. 

Popescu Dan Cristian; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Nicolae Cânea nr. 31A,  Sector 2 – 

Locuință – 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, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 5 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, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 70 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.  

112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și  

contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în  cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea  

Consiliului Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor 

publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în  cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2. 

 Analizând: 

 - Adresa nr. 21756/06.03.2018 prezentată de  Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28092/14.03.2018 înaintat de Directorul Direcţiei Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Adresele înaintate de serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Procesul verbal nr. 23343/01.03.2018 încheiat cu ocazia consultărilor dintre membrii 

Consiliului Local Sector 2 şi reprezentanţii salariaţilor, personal contractual, din cadrul instituţiilor din 

subordinea CLS 2; 

 - Procesul verbal nr. 28466/14.03.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii Comisiei Reprezentanţilor 

Consiliului Local de Consultare cu reprezentanţii salariaţilor contractuali din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Sector 2; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  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: 

 - Art. 11 din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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. I Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind stabilirea 

salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 

“Administrație”, utilizate în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor 

publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 se modifică și se completează conform Anexei , ce 

conține 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/20.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 

“Administrație”, utilizate în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor 

publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”. 

  2) Anexa se comunică instituţiile interesate şi pot fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 71 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 12 pagini inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

„
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea  

activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi  

de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, 

pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a 

,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza 

sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive nr. 21891/27.02.2018 prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 22234/16.03.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 29140/16.03.2018 prezentat de Poliţia Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția 

Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) 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 Metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților 

prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 

932-Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, conform 

anexei nr. 1. 

  (2) Se aprobă modelul “Autorizației privind desfașurarea activităților prevăzute de grupele 

CAEN” și al formularelor, potrivit anexelor nr. 2-7. 

  (3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 14 pagini și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de 

către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. 

 

 Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 2 nr. 

26/2016 cu completările şi modificările ulterioare,  își încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 4 Autorizaţiile privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - 

restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 
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distractive, eliberate anterior prezentei hotărâri, îşi menţin valabilitatea pe perioada pentru care au 

fost emise, iar solicitările de vizare anuală formulate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

se vor soluţiona în conformitate cu Metodologia aprobată prin prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și 

Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 72 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 17 pagini inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

 Funcţionare ale 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, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 9476/30.01.2018 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, 

instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raport de specialitate nr. 12478/05.02.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 28197/15.03.2018 întocmită de Direcţia Management Resurse Umane 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 de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de 

Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

 - art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

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

modificările şi completările ulterioare. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) 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 anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, conform anexelor nr.1 - 3, ce conţin 23 de pagini 

şi fac parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Managerul Centrului Cultural „Mihai 

Eminescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 73 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 26 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 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 la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II 

al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe  

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor 

aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 

stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 26231/08.03.2018 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. 27717/15.03.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 29198/16.03.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Comisiei de 

Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă  din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind  delegarea unor 

atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin.(7), 

coroborat cu  art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit.d ). 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012; 
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 - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2017-2018 astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

50/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 120/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 223/2017. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

în semestrul II al anului şcolar 2017 - 2018, structurat în funcţie de tipul bursei, în conformitate cu 

anexa ce conţine un număr de 3 pagini şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri, conform 

prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, în articolele menţionate  astfel: 

 

  a). bursă performanţă  -  500 lei/lună; 

  b). bursă merit: 

                         - conform art. 8, lit. a): 

   - pentru medii cuprinse între 9,50 și 10 - 400 lei/lună, 

   - pentru medii cuprinse între 8,50 și 9,49 - 300 lei/lună, 

  - conform art. 8, lit. b) - 300 lei/lună, 

  - conform art. 8, lit. c) - 300 lei/lună; 

  c). bursă studiu - 250 lei/lună; 

  d). bursă de ajutor social: 

 - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună, 

 - conform art. 13, lit. b) - 150 lei/lună, 

 - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună; 

  e) bursă de ajutor social ocazional - 300 lei. 

 

 Art. 3 (1) Lista cuprinzând numărul şi tipul bursei aprobate pentru fiecare unitate de învăţământ 

preuniversitar de stat cu personalitate juridică, componentă a reţelei şcolare din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, este prevăzută în anexa ce conţine un număr de  3 pagini şi  care face parte 

din integrantă din prezenta hotărâre. 
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  (2) Acordarea burselor se face în strictă concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare, întreaga răspundere revenind 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.  

  (3) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 

apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

 

 Art. 4 (1) Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 

timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale şi pe perioada pregătirii practice. 

  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă şi pe 

perioada vacanţelor şcolare categoriilor beneficiare de elevi care se încadrează în situaţiile prevăzute 

de art. 19 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  (3) Un elev nu poate primi/cumula două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru 

cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 74 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările  ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2  

nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr. 15, fost 11- 

13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2  

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu  

destinația de sediu administrativ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea art. 1 alin. (1) din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în 

București, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 26175/08.03.2018, 

prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 28628/15.03.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relații 

Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 527/15.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 

 - Contractul de vânzare - cumpărare autentificat prin Încheierea de autentificare 

nr.20/10.01.2017, rectificat prin Încheierea de rectificare nr.04/19.01.2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 233/22.12.2016 privind achiziția imobilului situat în 

București, Str. Olari 11-13, compus din clădiri și teren, cu destinația de sediu administrativ pentru  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în 

București, Str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ;  

 - Încheierea nr.1512/01.02.2017- dosar nr.1512/16.01.2017, emisă de ANPCI - Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară  București; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

                  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Se modifică și se completează art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

7/2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus 

din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea  Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ, în 

sensul rectificării numărului de Carte Funciară,  care va avea următorul cuprins: 

  “Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în București, Str.Olari nr.15, fost 11-13, 

sector 2, înscris în cartea funciară numărul 235542, compus din teren în suprafață (indiviză) de 

1181 mp și clădirile identificate cadastral cu numerele 235542-C1, 235542-C2, 235542-C3 și 

235542-C4, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Directiei 

Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 2.” 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2017 privind 

transmiterea imobilului situat în București, str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și 
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teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției 

Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 75 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 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 unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării  

mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin  

parcarea/staţionarea alternativă 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea parcării alternative în vederea 

spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului București  

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate nr.29825/19.03.2018 prezentat de Poliţia Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.29192/16.03.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul nr.1195/20.03.2018 formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

publică a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.03.2018, astfel cum este consemnat în procesul-

verbal al şedinţei; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind  delegarea unor 

atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Regulamentul  cadru al serviciului de salubrizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr 82/ 2015, 

art. 56 și art. 57; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr.111/2015 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, art 53; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.82/2015, III 3.A.5, privind Strategia 

de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul 

București, completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.501/2017; 

 - Legea nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, art. 2, alin.(3),   lit. f).. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m). din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
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HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.  În vederea  asigurării spălării mecanizate a carosabilului, pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 2 să elaboreze 

Regulamentul privind implementarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea 

spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin parcarea/staţionarea 

alternativă, în colaborare cu Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi cu obţinerea avizelor necesare de la Comisia Tehnică de Circulaţie a Municipiului 

Bucureşti şi a Brigăzii Rutiere, în condiţiile legii. 

 

 Art. 2. Firma care are contract cu Primăria Sectorului 2 al Municipiului București pentru servicii 

de salubritate își va adapta programul de curățenie și va colabora cu Direcțiile de specialitate din 

cadrul Primariei Sectorului 2 pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. (1) Regulamentul privind implementarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, 

pentru asigurarea spălării mecanizate a carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin 

parcarea/staţionarea alternativă, va fi pus în aplicare începând cu  data de 1 iulie 2018, după 

aprobarea acestuia în condiţiile legii. 

  (2) Sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor din Regulamentul privind 

implementarea unor măsuri de salubrizare a căilor publice, pentru asigurarea spălării mecanizate a 

carosabilului în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin parcarea/staţionarea alternativă se vor aplica 

începând cu data de 1 ianuarie 2019, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al 

Poliției Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

 Art. 5.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 76 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 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  Organigramei, Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor 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, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30129/19.03.2018 prezentate de Administraţia Pieţelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raport de specialitate nr. 30212/20.03.2018 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane 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 de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția 

Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului 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: 

 - art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 239/2001 privind unele masuri de 

îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din Municipiul București. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) 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) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 – 3, ce cuprind un număr de 23 de 

pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Pieţelor Sector 

2 este de 62 de posturi, din care 10 posturi de conducere și 52 posturi de execuție. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă.  

 

 Art. 3 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2014  privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 77 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 27 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunica instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea  

Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția  

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi  

completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017 

 

 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, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public 

Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 29228/16.03.2018 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. 29798/19.03.2018 al Direcției Juridice, Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor 

atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 515/2003, cu modificările și 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 Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public 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 aprobă modificarea anexei nr. 1 la Protocolul de colaborare între Administrația 

Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017, în sensul eliminării poziţiei nr. 17, conform anexei ce 

cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea 

Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L.Sector 2 nr. 181/2017, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si Directorul General al Administrației  Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 78 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală  

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale  

 – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv  specific  

infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea colaborării  Consiliului Local 

Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații 

neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv  specific 

infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot). 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 26214/08.03.2018 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. 29061/15.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 195/01.03.2018 transmisă de Şcoala Generală nr. 25 Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 527/15.03.2018 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare ; 
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 - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 - O.G nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la 

principiul asocierii intercomunale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului în suprafaţă 

de 3.000 m.p. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A. a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2011. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2)  lit. ,, j” şi ,,q”, respectiv alin. (4) din 

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

ulterioare;    

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul în vederea colaborării, 

prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu aociații 

neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv  specific 

infrastructurii edilitar-urbane ( bazin de înot), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind 

asocierea şi libera concurenţă. 

 

 Art. 2 Se aprobă Protocolul –cadru  de colaborare, conform anexei, în scopul punerii în 

funcţiune şi exploatare a imobiliui-bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Şcolii 

Gimnaziale nr. 25. 

 

 Art. 3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să analizeze toate solicitările de cooperare/colaborare înregistrate în 

termen de 30 de zile de la data publicării  prezentei hotărâri, în baza următoarelor criterii de selecție: 

 

  Durata de funcționare a persoanei juridice 

   Intre 3-5 ani  - 5 puncte 

   Între 6-10 ani – 10 puncte 
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  Capacitate profesionala  

 

   Manager/Președinte/Vicepreședinte –  

   studii medii/ școli profesionale – 5 puncte 

   studii de master/doctorat, în domeniul de administrare- 10 puncte 

   publicații în domeniul activității de administrare – 10 puncte; 

   Personal calificat / certificat/avizat în domeniul de administrare - 10 puncte 

   Număr angajați –   până la 10 persoane: 5 pct. 

   Intre 11 – 20 persoane: 10 puncte 

 

  Experiență similară 

 

   Proiecte similare implementate în domeniu (adeverințe, recomandări, descriere 

proiect, dovezi) – câte 10 puncte pentru fiecare proiect prezentat. 

 

  Activități derulate în sprijinul comunității (în domeniul de administrare) 

 

   Până la 10 persoane – 5 puncte 

   Intre 11-50 persoane -10 puncte 

   Peste 50 persoane – 20 puncte 

 

  Afiliere la Federația de Natație – 10 pct. 

 

  Afiliere cu participare la Federația de Polo pe apă – 10 pct. 

 

 și să supună aprobării Consiliului Local Sector 2 protocolul încheiat cu persoana juridică 

selecționată, după obținerea tuturor acordurilor și avizelor prevăzute de lege. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi produce efecte juridice după obţinerea acordului 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 81 alin. (2) lit. ,,q” din Legea nr. 

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

 

 Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti si Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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 Art. 6  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 79 

Bucureşti, 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 13 pagini inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  

  

 

HOTĂRÂREA NR. 27/ 28.02.2018 privind alegerea dlui Melnic Constantin Ion preşedinte de şedinţă al Consiliului Local 

Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni…………………………………………………………………………………………… 

 

 

350 

HOTĂRÂREA NR. 28/ 28.02.2018 Privind rectificarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe  anul 2018 al Consiliului Local 

Sector 5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

351 

HOTĂRÂREA NR. 29/ 28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi acordarea sprijinului financiar de 

la bugetul local, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, care funcţionează pe raza 

teritorială a Sectorului 5………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

353 

HOTĂRÂREA NR. 30/ 28.02.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi 

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea participării trupei de teatru Dor fără saţiu la Festivalul 

Internaţional de Teatru Francofon FITE 2018……………………………………………………………………………………… 

 

 

355 

HOTĂRÂREA NR. 31/ 28.02.2018 privind aprobarea finanţării activităţilor ce vor fi desfăşurate de Trupa de teatru „AS", 

din cadrul Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018…………………………………………………………. 

 

357 

HOTĂRÂREA NR. 32/ 28.02.2018 privind încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Nationale 

şi Primăria Sectorului 5…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

359 

HOTĂRÂREA NR. 33/ 28.02.2018 Privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinanţarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti de la BCR…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

360 

HOTĂRÂREA NR. 34/ 28.02.2018 privind aprobarea proiectului Susţinerea campionului naţional de tineret la box Cătălin 

Burcea înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"…………………………………………………………… 

 

363 

HOTĂRÂREA NR. 35/ 28.02.2018 privind aprobarea proiectului „Susţinerea Orchestrei Române de Tineret" înregistrat la 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache……………………………………………………………………………………… 

 

365 

HOTĂRÂREA NR. 36/ 28.02.2018 privind aprobarea proiectului „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down"  

înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache…………………………………………………………………… 

 

367 

HOTĂRÂREA NR. 37/ 28.02.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de asistenţă tehnică dintre Primăria Sectorului 5 

a Municipiului Bucureşti şi Banca Mondială………………………………………………………………………………………….. 

 

369 

HOTĂRÂREA NR. 38/ 28.02.2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr. 35/30.03.2017, privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei de funcţionare a pieţelor, târgurilor şi a altor locuri special 

amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul acestora………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

371 

Hotărârea nr.  39/ 28.02.2018 privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 3 ale H.C.L. S5 nr. 88/30.09. 2016 privind 

aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi 

prestarea serviciilor de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti modificată şi completată prin H.C.L. S5 nr. 

34/2017 şi H.C.L.S 5 nr. 98/2017……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

373 

HOTĂRÂREA NR.  40/ 28.02.2018 privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 3 ale H.C.L. S5 nr. 89/30.09. 2016 

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în 

grupele CAEN 561-Restaurante şi 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe  raza Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti modificată şi completată prin H.C.L.S 5 nr. 36/2017 şi H.C.L.S 5 nr. 99/2017………………………………………… 

 

 

 

375 

HOTĂRÂREA NR. 41/ 28.02.2018 Privind constituirea Ia nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 şi 

aprobarea Regulamentului de Funcţionare a acestuia……………………………………………………………………………….. 

 

377 

HOTĂRÂREA NR. 42/ 28.02.2018 pentru modificarea H.C.L.S 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenţei 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5…………………………………………………… 

 

379 

HOTĂRÂREA NR. 43/ 28.02.2018 pentru modificarea H.C.L. S.5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism…………………………………….. 

 

381 

HOTĂRÂREA NR. 44/ 28.02.2018 Privind adoptarea implementării Ia nivelul unităţilor şcolare ale Sectorului 5 a 

Programului "Copiii noştri, în siguranţă"……………………………………………………………………………………………… 

 

382 

HOTĂRÂREA NR. 45/ 28.02.2018 privind înfiinţarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5…………………………………………………………………… 

 

383 

HOTĂRÂREA NR. 46/ 28.02.2018 privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 şi 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia…………………………………………………………….. 

 

385 
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HOTĂRÂREA NR. 47/12.03.2018 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 

„Construcţie Şcoala Gimnazială Ion I.C. Brătianu", din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general aferent………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

387 

HOTĂRÂREA NR. 48/12.03.2018 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 achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 

nr. 98/2016………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 49/12.03.2018 Privind aprobarea Normei interne a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 

şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind procedura 

simplificată proprie pentru achiziţiile publice de servicii hoteliere şi servicii de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din 

Legea nr. 98/2016……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 50/12.03.2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 5 nr. 84/26.06.2017pentru aprobarea 

Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, ridicare, transport, depozitare şi restituire/eliberare a 

autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, 

zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucureşti, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5…………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 5……………………… 

 

396 

HOTĂRÂREA NR. 52/12.03.2018 privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 

privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5……………………. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea dlui Melnic Constantin Ion preşedinte de şedinţă al Consiliului  

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, propunerea domnului consilier local 

Lazarov Alexandru Sebastian privind alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier Melnic 

Constantin Ion precum şi rezultatul votului consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 În conformitate cu art. 35  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată şi art. 9 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Începând cu data prezentei, se alege dl Melnic Constantin Ion preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 27/28.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE  

 

Privind rectificarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe  

anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la 

previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 şi Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Economică nr. 791/22.02.2018 precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 5 ; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice; 

Având în vedere Legea nr. 2 /2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea 

nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările 

şi modificările ulterioare; 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002; 

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

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1  Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 

pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 

2018, conform anexelor nr. 59-59.1, 66.1, care fac parte integrantă din prezenta 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. 
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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 (Administraţia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac 

parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 C O N T R A S E M N E A Z Ă 

p. SECRETAR SECTOR, 

 PETRESCU ELENA LUMINIŢA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 28/28.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea Regulamentului  

privind stabilirea şi acordarea sprijinului financiar  

de la bugetul local, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, care funcţionează pe raza teritorială a Sectorului 5 

 

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 28.02.2018; 

 

Luând în considerare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

şi acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, care funcţionează pe raza teritorială a Sectorului 5; 

Având în vedere: 

-     Raportul comun de specialitate nr.  13.807/14.02.2018 întocmit de Direcţia Generală Economică 

şi Direcţia Generală de Transparenţă şi Control, Direcţia de Transparenţă Instituţională  

Compartimentul Relaţii Cooperare cu Unităţile de Cult;  

-      Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

-    Procesul-verbal de afişare nr. 2/04.01.2018 al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control -

Direcţia de Transparenţă Instituţională; 

-      Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

-      Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată precum şi prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În baza art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. s, şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, 

privind Administraţia Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi acordarea sprijinului financiar de la 

bugetul local, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, care 
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funcţionează pe raza teritorială a Sectorului 5, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 2 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de Transparenţă şi Control, Direcţia de 

Transparenţă Instituţională - Compartimentul Relaţii Cooperare cu Unităţile de Cult, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 
 

p. Secretar Sector, 
 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

  

Preşedinte de Şedinţă, 
 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 29/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi  

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea participării trupei de teatru Dor  

fără saţiu la Festivalul Internaţional de Teatru Francofon FITE 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, 28.02.2018; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea 

participării trupei de teatru Dor fără saţiu la Festivalul International de Teatru Francofon FITE 2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 16279/20.02.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 16281/20.02.2018;  

- adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

9532/21.01.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea participării trupei de teatru Dor fără saţiu la Festivalul Internaţional de 

Teatru Francofon FITE 2018, conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 şi Liceul 

Teoretic Dimitrie Bolintineanu, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susţinută din bugetul 

local al sectorului 5, Capitolul Învăţământ. 
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Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică şi directorul Liceului Teoretic 

Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 30/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea finanţării activităţilor ce vor fi desfăşurate de Trupa de teatru „AS",  

din cadrul Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea 

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, 28.02.2018; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării activităţilor ce vor fi 

desfăşurate de Trupa de teatru „AS", din cadrul Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, pe parcursul 

anului 2018 

Având în vedere: 

 -  Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi 

Sport  

 - Compartimentul Cultură, Tineret şi Sport şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub 

nr. 15806/19.02.2018; 

 -   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 16434/20.02.2018;  

 -   Adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 9940/01.02.2018 şi 41193/28.08.2017, 

emise de conducerea Asociaţiei Culturale Andart, respectiv de cea a Colegiului Naţional Gheorghe 

Lazăr. 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri europene şi Alte 

Activităţi Economice, cel al comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale şi cel al comisiei Educaţie, 

tineret şi Sport. 

Luând în considerare prevederile HCGMB 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 finanţarea activităţilor ce vor fi desfăşurate de Trupa de teatru „AS", din cadrul 

Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018, conform Anexelor 1 şi 2 parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2 - Pentru finanţarea activităţilor ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi utilizate sume din bugetul 

de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, la capitolul Cultură, în limita creditelor 

bugetare aprobate. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi Colegiul Naţional 

Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 31/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării 

Naţionale şi Primăria Sectorului 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2018; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului-cadru de colaborare 

dintre Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Sectorului 5; 

Având în vedere: 

-       Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 16573/21.02.2018;  

-       Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 16574/21.02.2018;  

-  adresa Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

9.983/01.02.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) 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 încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naţionale şi 

Primăria Sectorului conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze protocolul-cadru de colaborare dintre 

Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Sectorului 5. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru 

Moţoc vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 
Nr. 32/28.02.2018 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 5.  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare  

de până la 777.126.555,97 lei pentru refinanţarea împrumuturilor interne contractate de  

către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti de la BCR 

 

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 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinanţarea 

împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti de la BCR. 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 16315/20.02.2018; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 

16316/20.02.2018; 

 Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 

115, alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016 
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 Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenţii; 

 Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale şi de a asigura resursele 

financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne sau externe în 

valoare de până la 777.126.555,97 lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 luni, cu o perioadă de 

graţie de maxim 36 luni şi cu o perioadă de maturitate de până la 240 de luni.  

ART. 2. Contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

refinanţarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti 

prezentate în Anexă la prezenta hotărâre. 

ART. 3. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, să 

negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, 

contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări 

sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obţinerea autorizării, încheierea şi 

punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.  

ART. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciul anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 

ART. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 
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e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

ART. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi 

acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice 

locale. 

ART. 7. (1) Primarul Sectorului 5 şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 5. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 33/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului  

“Susţinerea campionului naţional de tineret la box Cătălin Burcea” 

 înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Susţinerea 

campionului naţional de tineret la box Cătălin Burcea" înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" 

 Având în vedere: 

 -  Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.02.21-03/21.02.2018; 

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 17035/21.02.2018,   

Luând în considerare: 

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

           Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache"; 

           Cererea Asociaţiei Rromsport înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" 

sub nr. CCTSI-2018.02.19-09/19.02.2018, 

 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 „Susţinerea campionului naţional de tineret la box Cătălin Burcea" 

desfăşurat de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pe perioada 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", Titlul „Cheltuieli 

curente" - 20, Articolul „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 
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Art. 3 - Primarul Sectorului 5 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, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 34/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului  

„Susţinerea Orchestrei Române de Tineret" 

 înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Susţinerea Orchestrei 

Române de Tineret" înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.02.20-10/20.02.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 17033/21.02.2018, 

Luând în considerare: 

 -  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 

economice; 

 -  Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache"; 

 -  Cererea Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română" înregistrată la Centrul Cultural şi de 

Tineret „Ştefan Iordache" sub nr. CCTSI-2018.01.29-11/29.01.2018; 

 -  Cererea Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română" înregistrată la Centrul Cultural şi de 

Tineret „Ştefan Iordache" sub nr. CCTSI-2018.02.20-09/20.02.2018, 

 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 „Susţinerea Orchestrei Române de Tineret" desfăşurat de către Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 
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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", Titlul „Cheltuieli 

curente" - 20, Articolul „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 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, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 35/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

 „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down"  

înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache” 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Ziua Mondială a 

Persoanelor cu Sindromul Down" înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-

2018.02.19-08/19.02.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 17034/21.02.2018, 

Luând în considerare: 

 -  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 

economice; 

-      Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 -   Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache"; 

 -    Cererea Asociaţiei Down Plus Bucureşti înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" sub nr. CCTSI-2018.01.29-05/29.01.2018, 

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 „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down" desfăşurat de către 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" în perioada 20-22 Martie 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 lordache", Titlul „Cheltuieli 

curente" - 20, Articolul „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 
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Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA-PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 36/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de asistenţă tehnică dintre Primăria Sectorului 5 a 

 Municipiului Bucureşti şi Banca Mondială 

 

 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 28.02.2018; 

 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asistenţă 

tehnică dintre Primăria Sectorului 5 a Municipiului Bucureşti şi Banca Mondială; 

 

 Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată cu numărul 17127/21.02.2018 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control, Direcţiei 

Generale Operaţiuni şi Direcţiei Generale Economice înregistrat cu numărul 

17128/21.02.2018 

• Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Banca Mondială cu privire Ia 

parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale 

din 11.01.2016 

• Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene Şi Alte Activităţi 

Economice 

 

 Ţinând cont de adresa transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională 

pentru Achiziţii Publice, către Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu numărul 

16557/20.02.2018; 

 

 Luând în considerare prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă semnarea Acordului de asistenţă tehnică între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti 

şi Banca Mondială, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarului Sectorului 5, domnul Daniel Florea, să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 5, Acordul de asistenţă tehnică menţionat la art. 1. 

Art. 3. - Onorariul corespunzător asistenţei tehnice prestate de către Banca Mondială este în valoare 

de 900.000 euro. 

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 37/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr. 35/30.03.2017, privind aprobarea Regulamentului 

pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei de funcţionare a pieţelor, târgurilor şi a altor locuri special 

amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, precum şi a persoanelor fizice şi juridice 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora 

 

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 28.02.2018; 

 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr. 

35/30.03.2017, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei de 

funcţionare a pieţelor, târgurilor şi a altor locuri special amenajate de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul acestora 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni, Biroul Autorizări 

Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5 înregistrat sub nr. 17284/22.02.2018 ; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite; 

-   Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa;  

-   Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 

în unele zone publice 

-   Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local 

      -  În temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia 

cu Patronatul şi Sindicatele; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 
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Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 35/2017, conform Anexei 1 a 

prezentei hotărâri . 

Art. 2 Se completează cu Anexa 6 a HCL Sector 5 nr. 35/2017, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri 

Art. 3 Se completează cu Anexa 7 a HCL Sector 5 nr. 35/2017, conform Anexei 3 a prezentei hotărâri 

Art. 4 Se completează cu Anexa 8 a HCL Sector 5 nr. 35/2017, conform Anexei 4 a prezentei hotărâri 

Art. 5 Se completează cu Anexa 9 a HCL Sector 5 nr. 35/2017, conform Anexei 5 a prezentei hotărâri 

Art. 6 Se abrogă art. 4, (4), lit. J, punctul iv, a HCL Sector 5 nr. 35/2017 

Art. 7 Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 35/2017 rămân neschimbate. 

Art. 8 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 38/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 3 ale H.C.L. S5 nr. 88/30.09. 2016 privind  

aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Acordului de funcţionare pentru 

comercializarea produselor şi prestarea serviciilor de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti modificată şi completată prin H.C.L. S5 nr. 34/2017 şi H.C.L. S5 nr. 98/2017 

 

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 28.02.2018; 

 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 3 

ale H.C.L. S5 nr. 88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea 

Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi prestarea serviciilor de piaţă pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti modificată şi completată prin H.C.L. S5 nr. 34/2017 şi H.C.L. S5 

nr. 98/2017 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Operaţiuni - Biroul 

Autorizare Activităţi Comerciale nr. 17286/22.02.20182018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

alte activităţi economice şi raportul comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

În conformitate cu prevederile: 

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite; 

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor 

juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu notificările şi completările ulterioare;  

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.120/2010 privind aprobarea Normelor de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti; 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2016, modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 58/2016; 

În temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. r din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative 

pentru elaborarea actelor normative, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se modifică şi se completează Anexa 3 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se completează HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu Anexa 

nr. 7, conform Anexei 3 a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Se completează HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu Anexa 

nr. 8, conform Anexei 4 a prezentei hotărâri 

Art. 5 Se abrogă art. 5, lit. k, IV din Anexa 1 la HCL nr. 88/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Art. 6. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare 

rămân neschimbate. 

Art. 7 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 39/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 3 ale H.C.L. S5 nr.89/30.09. 2016 privind  

aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei privind desfăşurarea  

activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante şi 563 - Baruri şi alte activităţi de servire  

a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti modificată şi completată prin H.C.L. S5  

nr. 36/2017 şi H.C.L. S5 nr. 99/2017 

 

 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 28.02.2018; 

 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 3 

ale H.C.L. S5 nr. 89/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea 

Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante şi 563 -

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti modificată 

şi completată prin H.C.L. S 5 nr. 36/2017 şi H.C.L. S5 nr. 99/2017; 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Operaţiuni - Biroul 

Autorizare Activităţi Comerciale nr. 17288/22.02.2018; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice şi raportul comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

 În conformitate cu prevederile:  

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite; 

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

Legii nr.3 59/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor 

juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;   

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  

Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement, 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti; 
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Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2016; 

În temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. r din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 

elaborarea actelor normative 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri . 

Art. 2 Se modifică şi se completează Anexa 3 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se completează HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu Anexa 

nr. 9 conform Anexei 3 a prezentei hotărâri. 

Art. 4 se completează HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu Anexa 

nr. 10, conform Anexei 4 a prezentei hotărâri 

Art. 5 se completează HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu Anexa 

nr. 11, conform Anexei 5 a prezentei hotărâri 

Art. 6 Se abrogă art 5, lit. k, iv din Anexa 1 la HCL nr. 89/2016 , cu modificările şi completările 

ulterioare 

Art. 7. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările si completările ulterioare 

rămân neschimbate. 

Art. 8. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 40/28.02.2018 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRÂRE 

 

Privind constituirea Ia nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 şi aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a acestuia 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.l 

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 28.02.2018; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a 

Grupului Consultativ Civic Sector 5 şi aprobarea Regulamentului de Funcţionare a acestuia;  

Având în vedere: 

-  Raportul de specialitate nr. 15325/16.02.2018 al Biroului Relaţii cu Publicul - Direcţia de 

Transparenţă Instituţională - Direcţia Generală de Transparenţă şi Control;  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.17138/22.02.2018; 

- Raportul Comisiei de Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti a 

Consiliului Local; 

- Procesul-verbal de afişare nr. 4/04.01.2018 al Serviciului Relaţii cu Mass-Media şi Societatea 

Civilă - Direcţia de Transparenţă Instituţională - Direcţia Generală de Transparenţă şi Control;  

- Prevederile art. 50 alin (1), ( 2) şi (3) din Legea nr. 393/2004, republicată, privind Statutul 

aleşilor locali; 

- Prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 şi art. 7, alin (1), (2) şi (3) din Legea nr. 78/2014, 

republicată, privind reglementarea activităţii de voluntariat pe teritoriul României; 

-  Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;  

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

normative, republicată; 

- Prevederile art. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5, ca 

organism cu caracter civic şi consultativ, fără personalitate juridică, pentru a asigura creşterea 

nivelului şi a calităţii implicării societăţii civile în activitatea administraţiei publice locale a Sectorului 5. 
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Art. 2 - Se aprobă Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Sectorului 5 

a Grupului Consultativ Civic Sector 5, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi Biroul 

Relaţii cu Publicul - Direcţia de Transparenţă Instituţională - Direcţia Generală de Transparenţă şi 

Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector , 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 41/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea H.C.L. S5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenţei 

 Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018;  

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 38/30.03.2017 

privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T) 

Sector 5 

 Analizând Raportul de Specialitate nr. 18992 / 27.02.2018 întocmit de Direcţia Arhitect Şef prin 

care se propune aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a sectorului 5 al municipiul Bucureşti precum şi Expunerea de Motive a 

Primarului Sectorului 5; 

 Analizând Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 Reţinând prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicată, 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 Potrivit dispoziţiilor art. 45 al. (2) lit. e) şi ale art. 81 al. (2) lit. i) şi alin. (4) din Legea 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1-(1)Se aprobă modificarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a sectorului 5 al Bucureşti, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a sectorului 5 al 

municipiului Bucureşti este de 4 (patru) ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai mult de două 

mandate. 
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Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 38/30.03.2017, rămân în vigoare.  

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Arhitect Şef şi persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 42/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea H.C.L. S.5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

 

 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 28.02.2018; 

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. S.5 nr. 127/31.08.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism; 

 Analizând Raportul de Specialitate nr. 18991/ 27.02.2018 al Direcţiei Arhitect Şef prin care se 

propune aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a sectorului 5 al municipiul Bucureşti precum şi Expunerea de 

Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Analizând Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 Reţinând prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 

59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

 Potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. e) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) şi alin. (4) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a sectorului 5 al municipiului Bucureşti, în conformitate 

cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Arhitect Şef şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 43/28.02.2018 

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

Local Sector 5.  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind adoptarea implementării Ia nivelul unităţilor şcolare ale Sectorului 5 a 

Programului "Copiii noştri, în siguranţă" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind adoptarea implementării la nivelul unităţilor 

şcolare ale Sectorului 5 a Programului "Copiii noştri, în siguranţă" 

 Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. 19039/28.02.2018 al Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală Sector 5 şi al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi Expunerea de Motive a 

Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând cont de Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti; 

În temeiul Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale; 

Ţinând seama de prevederile Legii 155/2010 a Poliţiei Locale; 

 În conformitate cu H.G. nr. 1332/2011 privind aprobarea Regulamentului - Cadru de Organizare 

şi Funcţionare a Poliţiei Locale; 

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81. alin. (2) litera "j" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă implementarea proiectului "Copiii noştri, în siguranţă", derulat la nivelul unităţilor 

de învăţământ din Sectorul 5. 

Art. 2 - Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia 

de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 44/28.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind înfiinţarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Medico-Social „Sf. 

Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5; 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 19026/28.02.2018, întocmit de Direcţia 

Generală Economică şi Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 5 şi H.C.G.M.B. nr. 111/22.02.2018; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanţa nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 

local; 

-   Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2) lit. h) şi lit. n) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

         HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se înfiinţează Centrul Medico-Social „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 

5. 

 

Art. 2 - Centrul Medico-Social „Sf. Andrei" funcţionează ca unitate sanitară de interes public 

local, finanţată de la bugetul local al Sectorului 5, sume decontate de casa de asigurări de sănătate a 

Municipiului Bucureşti, venituri proprii, bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, donaţii şi 

sponsorizări. 

 

Art. 3 - Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

al Centrului Medico-Social „Sf. Andrei", conform anexelor 1-3, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
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 Art. 4 - Se aprobă Grila de salarizare a Centrului Medico-Social „Sf. Andrei", conform anexei 4, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 - Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi Centrul Medico-Social „Sf. Andrei" vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

P. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 45/28.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 
  

http://www.pmb.ro/


385 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 şi 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia 

 

 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 28.02.2018; 

 Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale 

de Ordine Publică a Sectorului 5 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

acesteia; 

 Având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 13312/13.02.2018; 

Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 

nr. 13311/ 13.02.2018; 

Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 19/19.07.2016 privind modificarea componenţei Comisiei 

Locale de Ordine Publică Sector 5; 

Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 86/28.07.2017 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier al domnului Valeriu Nicolae Şuhan; 

 Văzând raportul Comisiei de ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

Luând în considerare propunerea domnului consilier Matei George precum şi rezultatul votului 

consemnat în procesul verbal al Comisiei de Validare; 

În conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (5) art. 81 alin. (2) lit. j şi lit. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. b din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se modifică componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică 

a Sectorului 5, după cum urmează: 

Primarul Sectorului 5 - Preşedintele Comisiei; 

Şeful/Reprezentantul Poliţiei Sectorului 5 - membru; 

Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 - membru; 

Secretarul Sectorului 5 - membru; 
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Bîrsan Mihai - consilier Local Sector 5 - membru; 

Melnic Constantin Ion- consilier Local Sector 5 - membru; 

Ploscaru George Alexandru - consilier Local Sector 5 - membru. 

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine 

Publică a Sectorului 5 prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 5, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5, Direcţia 

Generală de Poliţie Locală Sector 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 46/28.02.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 
  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  

„Construcţie Şcoala Gimnazială Ion I.C. Brătianu", din Str. Amurgului, nr. 35, 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 28.02.2018; 

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii „Construcţie Şcoala Gimnazială Ion I.C. Brătianu", din Str. 

Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferent; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 23.546/08.03.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 23.547/08.03.2018; 

- Adresa nr. 386/08.03.2018 emisă de Şcoala gimnazială Ion I. C. Brătianu şi înregistrată la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 23.481/08.03.2018. 

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi de cele ale HG nr. 907/20016 privind 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 documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Construcţie Şcoala 

Gimnazială Ion I. C. Brătianu", din Str. Amurgului nr. 35, sector 5, astfel cum este prezentată în 

anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general aferent obiectivului de investiţii 

menţionat la art. 1, astfel cum sunt prezentaţi în anexele nr. 2 şi 3, părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 
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Art. 3 Lucrările de construcţii vor fi executate de agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza 

unor licitaţii publice, în condiţiile legii. 

Art. 4 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Şcoala Gimnazială Ion. I.C. 

Brătianu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 
Nr. 47/12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea 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 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. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2018; 

Luând în considerare proiectul de 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 simplificată proprie pentru achiziţiile publice 

de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23557/08.03.2018 al Direcţiei Generale 

Operaţiuni - Direcţia de Dezvoltare precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

În conformitate cu prevederile: 

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

- art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru 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: 
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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 simplificata proprie pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii 

specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Art. 2 - 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, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 
Nr. 48/12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea Normei interne a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 şi a  

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al  

Sectorului 5 privind procedura simplificată proprie pentru achiziţiile publice de servicii  

hoteliere şi servicii de restaurante, 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. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2018; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Normei interne a Aparatului de 

Specialitate a Primarului Sectorului 5 şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind procedura simplificată proprie pentru achiziţiile 

publice de servicii hoteliere şi servicii de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016; 

  

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni înregistrat sub nr. 

23572/08.03.2018, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 

Având în vedere prevederile 

- Art. 2, alin. (2), art. 7, alin. (1), lit. c), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice; 

- Art. 101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Legea 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 organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC). 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă Norma interna a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 şi a 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind 

procedura simplificată proprie pentru achiziţiile publice de servicii hoteliere şi servicii de restaurante, 

prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 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, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 
Nr. 49/12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5.  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 5 nr. 84/26.06.2017pentru aprobarea 

Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, ridicare, transport, depozitare 

şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate pe carosabil, 

terenuri, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde 

sau pietonală) şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, 

aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2018; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 5 

nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, 

ridicare, transport, depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor 

staţionate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone 

pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al 

Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 5 nr. 263/8.03.2018, Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 264/8.03.2018, 

precum şi adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 5 nr. 1096/05.03.2018, înregistrată la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 22046/06.03.2018; 

 Luând în considerare:  

  o prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010; 

o prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

o prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o prevederile art. 15, art. 23 alin.(l) lit. c) si alin.(2) lit. a) - c), art. 24, art. 25 alin. (1) din Anexa 

1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local; 

o prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

o prevederile art. 64, art. 128 alin. (1) lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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o prevederile art. 143 din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

o prevederile art. 1, pct. 15 respectv art. 2 din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 

o prevederile art. 46 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate; 

o prevederile art. 59, 60, 64 şi 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 

     

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), lit. 1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.  

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Anexele 1, 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 84/26.06.2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, ridicare, transport, 

depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate pe carosabil, 

terenuri, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau 

pietonală) şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 5, conform anexelor 1 - 3 ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 84/26.06.2017 pentru 

aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, ridicare, transport, 

depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate pe carosabil, 

terenuri, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau 

pietonală) şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 5, cu anexele 4, 5 şi 6, părţi integrante ale acestei hotărâri. 

Art. 3. Se introduce un nou articol, art. 3, cu următorul cuprins: „Se împuterniceşte 

Administraţia Domeniului Public Sector 5 să ridice, să transporte, să depoziteze şi să 

restituie/elibereze autovehiculele sau vehiculele staţionate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, 

locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) ) şi trotuare 

aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 5". 

 Art. 4. Se introduce un nou articol, art. 4, cu următorul cuprins: „Ridicarea, transportul şi 

depozitarea vehiculelor se va efectua în baza dispoziţiei de ridicare emisă de Direcţia Generală de 

Poliţie Locală Sector 5 prin poliţiştii locali cu atribuţii pe linia circulaţiei rutiere". 

 Art. 5. Începând cu data prezentei, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5, Administraţia 

Domeniului Public Sector 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 
Nr. 50/12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea 

Sectorului 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2018; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti 

aflat în administrarea Sectorului 5; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 

5, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 şi Anunţul privind deschiderea procesului de 

dezbatere publică pentru proiectul de act normative privind procedura de lucru pe linia vehiculelor 

fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 5; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a H.G. nr. 156/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 286/2003 privind împuternicirea Consiliilor locale ale 

sectoarelor 1-6 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 421/2002 precum şi H.C.L. Sector 5 nr. 

184/2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 

421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a vehiculelor declarate fără 

stăpân sau abandonate şi valorificarea acestora; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f şi lit. j şi art. 115 alin. (1) lit. b din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti aflat în 

administrarea Sectorului 5, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Operaţiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea sau valorificarea 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 

Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 5 se vor realiza de către Administraţia 

Domeniului Public Sector 5. 

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5, Administraţia 

Domeniului Public Sector 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 
Nr. 51/12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016  

privind constituirea şi stabilirea componenţei Comisiilor de Specialitate ale Consiliului 

Local Sector 5 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2018; 

Având în vedere: 

-Cererea dlui consilier Melnic Constantin Ion, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

24546/12.03.2018; 

-Raportul de Specialitate al Serviciului Evidenţă Acte Administrative- Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

-Propunerea dlui consilier Matei Ion în sensul înlocuirii dlui consilier Păpuşă Valentin cu dl consilier 

Melnic Constantin Ion în Comisia nr. 2 - Comisia Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar şi a înlocuirii d-lui consilier Melnic 

Constantin Ion cu dl consilier Păpuşă Valentin în Comisiei nr. 8 -Comisia Protecţie Socială, Sănătate 

şi Societate Civilă;  

-Rezultatul votului consemnat în Procesul-Verbal al Comisiei de Validare; 

  Luând în considerare : 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea şi stabilirea componenţei 

Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5; 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 89/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al 

domnului Păpuşă Valentin; 

În temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative şi a prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se modifică Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 7/06.07.2016, în sensul înlocuirii 

domnului consilier Păpuşă Valentin cu dl consilier Melnic Constantin Ion, în componenţa Comisiei nr. 

2 - Comisia Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, 

Fond Funciar; 
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 Art. 2 - Se modifică Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 7/06.07.2016, în sensul înlocuirii d-lui 

consilier Melnic Constantin Ion cu dl consilier Păpuşă Valentin în componenţa Comisiei nr. 8 - 

Comisia Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 Art. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 rămân în 

vigoare. 

 Art. 4 - Primarul sectorului 5, persoanele nominalizate şi Serviciului Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 
Nr. 52/12.03.2018 

 
  



400 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr. 46/27.03.2018 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018....................................................................................................................................... 

 

402 

HOTĂRÂREA Nr. 47/27.03.2018 privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului 

de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada 

exploatării în regim de închiriere………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

403 

HOTĂRÂREA Nr. 48/27.03.2018 privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor 

şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar 

de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6..................................................................................... 

 

 

404 

HOTĂRÂREA Nr. 49/27.03.2018 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de 

administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

408 

HOTĂRÂREA Nr. 50/27.03.2018 privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 

76052 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) 

desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu 

Colegiul Tehnic „Petru Maior”.................................................................................................................................................. 

 

 

 

410 

HOTĂRÂREA Nr. 51/27.03.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din 

România pentru Sectorul 6 al Municipiului București……………………………………………………………………………….. 

 

411 

HOTĂRÂREA Nr. 52/27.03.2018 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6……………………………………… 

 

413 

HOTĂRÂREA Nr. 53/27.03.2018 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a 

constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6............ 

 

414 

HOTĂRÂREA Nr. 54/27.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6..................................................................................................................... 

 

416 

HOTĂRÂREA Nr. 55/27.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Harap 

Alb din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6..................................................... 

 

418 

HOTĂRÂREA Nr. 56/27.03.2018 privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de 

împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”......................................... 

 

 

420 

HOTĂRÂREA Nr. 57/27.03.2018 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea 

directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, 

Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement......................................................................... 

 

 

422 

HOTĂRÂREA Nr. 58/27.03.2018 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea 

directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în  suprafaţă de 2020 m.p., 

având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creşe, teren identificat 

conform Anexei........................................................................................................................................................................... 

 

 

 

424 

HOTĂRÂREA Nr. 59/27.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului 

Bucureşti...................................................................................................................................................................................... 

 

 

426 

HOTĂRÂREA Nr. 60/27.03.2018 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată 

persoane fizice............................................................................................................................................................................. 

 

 

428 

HOTĂRÂREA Nr. 61/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1E”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi anexă pe un teren în suprafaţă de 833 m.p., proprietate 

privată persoane fizice........................................................................................................................................................... 

 

 

430 

HOTĂRÂREA Nr. 62/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 34”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 628 m.p., proprietate privată 

persoană fizică............................................................................................................................................................................ 

 

 

432 

  



401 

 

HOTĂRÂREA Nr. 63/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.115 m.p., proprietate 

privată persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

434 

HOTĂRÂREA Nr. 64/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.166 m.p., proprietate 

privată persoană fizică…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

436 

HOTĂRÂREA Nr. 65/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 45-47”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.221 m.p., 

proprietate privată persoană juridică…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

438 

HOTĂRÂREA Nr. 66/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 509 m.p., proprietate privată 

persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

440 

HOTĂRÂREA Nr. 67/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 35”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 553 m.p., proprietate 

privată persoană juridică……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

442 

HOTĂRÂREA Nr. 68/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 69”, Sector 

6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.801 m.p., proprietate privată 

persoane fizice…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

444 

HOTĂRÂREA Nr. 69/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77-89”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.691 m.p., proprietate 

privată persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

446 

HOTĂRÂREA Nr. 70/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Constantin Apostol nr. 7”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate 

privată persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

448 

HOTĂRÂREA Nr. 71/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de clinică medicală pe un teren în suprafaţă de 1.003 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

450 

HOTĂRÂREA Nr. 72/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 3A”, Sector 6, 

pentru construire două locuinţe cuplate pe un teren în suprafaţă de 340 m.p., proprietate privată persoane fizice………… 

 

452 

HOTĂRÂREA Nr. 73/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare corp C1 şi construire corp C2 şi corp C3 cu funcţiunea de spaţii de cazare, vestiare pentru 

sportivi şi administrativ pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.654 m.p., proprietate privată persoane fizice……………… 

 

 

454 

HOTĂRÂREA Nr. 74/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 393 m.p., 

proprietate privată persoană fizică……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

456 

HOTĂRÂREA Nr. 75/27.03.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 

6, pentru construire hală cu funcţiunea de service auto pentru 5 posturi, servicii, birouri şi pergolă pe un teren în suprafaţă 

de 2.649 m.p., proprietate privată persoane fizice…………………………………………………………………………………….. 

 

 

458 

 

  



402 

 

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 Investiţii 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 11/07.03.2018 pentru 

adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale;  

 În baza Dispoziției Primarului Sectorului 6  nr. 450/12.03.2018, emisă conform art. 82 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere semnarea contractului de finanțare prin programul de finanțare Elena de către 

Primăria Sectorului 6, propunem rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru a include 

sumele contractate;   

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei 

bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 913.120 mii lei la cheltuieli și în sumă de 906.342 

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. (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.:46 

Data:27.03.2018 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, 

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. 5, 6, 7, 8 şi 9 din normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre .  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:47 

Data:27.03.2018 

 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi 

cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinși în 

învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind 

Situaţia numerică a burselor pentru semestrul I - an şcolar 2017 – 2018 cu nr. 313 din data de 

20.02.2018 trimisă pe e-mail și înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu  nr. 2150 din 

data de 20.02.2018, situația numerică a burselor de merit pentru rezultate deosebite la învățătură, pe 

tranșe de medii, pentru semestrul I an școlar 2017/2018 din data de 20.02.2018 înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2151 din data de 20.02.2018, precum și situația numerică a 

burselor de performanță defalcate conform art. 6 alin. (1) lit. a), b) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 

5576/2011 din data de 20.02.2018 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2152 

din data de 20.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările 

ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) și a art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, bursa ,,Primarului 

Sectorului 6” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 care au 

avut media generală anuală 10 în anul 2017 – 2018, bursa Primarului Sectorului 6 în cuantum de 

2500 lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nu 

exclude ,,Bursa Primarului Sectorului 6”. 
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 Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, burse de 

excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 care au obținut 

în anul școlar 2017 – 2018 la olimpiadele internaționale locul I, II și III, astfel: 

a) burse de excelență pentru locul I – 3000 lei/olimpic/an; 

b) burse de excelență pentru locul II – 2250 lei/olimpic/an;  

c) burse de excelență pentru locul III – 1500 lei/olimpic/an;  

d) burse de excelență pentru mențiune – 1000 lei/olimpic/an. 

 Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, pentru semestrul I 

an şcolar 2017 – 2018, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de 

învăţământ din Sectorul 6, un număr de 9942 burse şcolare, după cum urmează: 

I) 190 burse de performanţă din care: 

a 1)  35 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, 

bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an; 

a 2)  8 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, 

bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an; 

a 3)  19 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, 

bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an; 

b)  15 burse de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de 

Ministerul Educației Naționale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c 1)  80 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de 

nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 160 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c 2)  18 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de 

nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 100 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c 3)  15 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de 

nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 50 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

II) 6993 burse de merit din care: 

a 1)  3730 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8,50 – 9,49 la învățământ pe 

anul școlar 2017 – 2018, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv 

pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 
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a 2)  2698 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9,50 – 9,99 la învățământ pe 

anul școlar 2017 – 2018, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv 

pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

a 3)  471 burse de merit pentru elevii care au obținut media 10 la învățământ pe anul școlar 2017 – 

2018, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul 

susținerii Evaluărilor Naționale; 

b 1)  6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor 

organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe 

perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

b 2)  6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor 

organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada 

cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

b 3)  12 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și 

consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 60 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c 1)  2 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor 

cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific de nivel național, organizate de 

Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

III) 45 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

IV) 1853 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului școlar în 

conformitate cu art. 13 lit. a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și 

completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

V) 840 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale  în conformitate cu art. 13 lit. b) din O.M.E.C.T.S. nr. 

5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 

3470/07.03.2012; 

VI)  21 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față 

de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont 

de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la organizații 

legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 
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 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală Economică 

din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - 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.:48 

Data:27.03.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie  

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale  

unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti,  

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale  

unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti,  

precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București 

  

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând act de H.C.L. Sector 6 nr. 4 din data de 30.01.2018 privind încetarea mandatului de 

consilier local al d-lui Stan Robert și de H.C.L. Sector 6 nr. 31 din data de 30.01.2018 privind 

validarea d-lui consilier local Vîlceanu Mihai-Eduard, precum și adresa Inspectoratului Școlar al 

Municipiului București cu nr. 21334 din data de 06.09.2017 privind numărul de membri în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;   

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile OMEN nr. 4619 din 

data de 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare și de 

prevederile O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administraţie 

al Casei Corpului Didactic a Municipiului București, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

234 din data de 28.09.2017 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de 

administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București.  

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi, conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, profesional și tehnic, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi Casa Corpului Didactic a 

Municipiului București 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.:49 

Data:27.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita 

sumei de 76052 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM 

(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 

prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat 

cu Colegiul Tehnic „Petru Maior” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

București, în limita sumei de 76052 lei, a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM 

(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația 

Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior’’, 

conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, 

Administraţia Școlilor Sector 6, Inspectoratul Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti și Colegiul 

Tehnic ,,Petru Maior’’ 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.:50 

Data:27.03.2018 

*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 cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din 

România pentru Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de Comunicare şi Relaţii 

Publice și al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare:  

- 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 

modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar; 

- Hotărârea nr. 219/06.11.2017 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii AMR 

adoptată în Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România;  

- Prevederile art. 11 lit. d) și e) din Statutul Asociației Municipiilor care stabilește obligațiile 

membrilor săi; 

- Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 46 alin (1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România 

pentru Sectorul 6 al Municipiului București. 

 Art. 2. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației 

Municipiilor din România, se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori 

raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se 

datorează cotizația și se achită din bugetul local.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce 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.:51 

Data:27.03.2018 
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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 derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor 

Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 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 rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare a serviciilor sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)  lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 56.350 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2018, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și 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.:52 

Data:27.03.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 

București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 06/20.01.2005 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 - 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; 

 - Prevederile art. 14 și art. 15 din Anexa nr. 1 la 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; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

  (2) Se aprobă componența Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 6, după cum urmează: 

 - Președinte: Secretarul Sectorului 6; 

 - Membru: Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 - Membru: Directorul General Adjunct din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcția Protecție 

Socială; 

 - Membru: Directorul Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Protecția Copilului; 

 - Membru: Directorul Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Strategii 

Comunicare; 

 - Membru: Directorul General Adjunct din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Economică; 

 - Membru: Personalul de conducere al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 
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 - Membru: Șef Compartimente/servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

 - Membru: Șef Compartimente/servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

 - Membru: Șef Compartimente/servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

 (3) În situația în care Președintele Colegiului director nu-și poate exercita atribuțiile, acestea 

sunt exercitate de către Directorul General sau după caz, de către Directorul General adjunct al 

D.G.A.S.P.C Sector 6, numit prin dispoziție a Directorului General. 

 Art. 2. (1) Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea 

Directorului General, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

Directorului General, a Președintelui Colegiului director sau a unuia dintre Directorii Generali adjuncți. 

 (2) Ședințele Colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor săi și a președintelui. 

 (3) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus 

unu din totalul membrilor săi. 

 Art. 3. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

6. 

 Art. 4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

193/29.09.2016 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a 

constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 (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.:53 

Data:27.03.2018 
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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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- 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.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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completarile ulterioare;   

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:54 

Data:27.03.2018 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi 

Harap Alb din cadrul Direcţiei Generale 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 raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- 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; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (3) din 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Harap Alb din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:55 

Data:27.03.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de 

împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural 

Umanitară „SO.SI.SE.SA” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de 

împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară 

„SO.SI.SE.SA”. 



421 

 

 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.:56 

Data:27.03.2018 
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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 transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă 

a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat 

în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi 

cu destinaţia de agrement 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

  Luând în considerare: 

 - Procesul Verbal nr. 1745/06.02.2018, având ca anexă Planul imobilului situat în Bd. Timişoara 

nr. 10, sector 6, Bucureşti; 

 - Certificatul de nomenclatură stradală nr. 1597683/2080/14.02.2018, eliberat de către Primăria 

Municipiului Bucureşti, Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 230/28.09.2017 privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, 

terenul identificat conform planului Anexă, situat în Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, 

pentru amenajarea unei zone verzi cu destinaţia de agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 541/31.10.2017 privind declararea 

ca bun aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 

10 (10-12), sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în 

vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 66/08.04.2013 privind Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  în 

administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, a imobilului 

situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia 

de agrement. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:57 

Data:27.03.2018 
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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 transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în  suprafaţă 

de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, sector 6, 

în scopul construirii unei creşe, teren identificat conform Anexei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creşelor de pe raza sectorului 6 în administrarea directă 

a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 243/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

aproba schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 2020 m.p., identificat cu numărul cadastral 

215634, situat în strada Ruşeţu F.N., Sector 6, Bucureşti, din teren destinat unei pieţe şi aflat în 

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în teren destinat construirii unei creşe şi trecerea în 

administrarea directă a Consiliului Local Sector 6; 

- H.C.G.M.B. nr. 542/2017 privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Strada Ruşeţu F.N., 

proprietate publică a Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6; 

- Numărul administrativ provizoriu 6A pe str. Ruşeţu, sector 6, Bucureşti, prin adresa P.M.B. nr. 

1584696/190691/07.02.2018, înregistrată la Sectorul 6 sub nr. 9287/06.03.2018; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. n) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 

administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a 

terenului în suprafaţă de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, 

sector 6, în scopul construirii unei creşe, teren identificat conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 (2) În vederea realizării investiţiei se permite ca sursa de finanţare să fie din bugetul local sau 

prin accesarea de fonduri structurale nerambursabile prin Programul Operaţional Regional – Axa 

Prioritară 10, Îmbunătăţirea Infrastructurii educaţionale - POR/10/2017/10/10.1a/Bl. 

 (3) Odată cu transmiterea terenului ce face obiectul prevederilor alin. (1), se va transmite şi 

documentaţia tehnică - stadiul S.F.- Construcţie şi Dotare Creşa „Îngeraşii”, documentaţie ce face 

obiectul Procesului verbal nr. 1041/12.03.2018. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:58 

Data:27.03.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului 

Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare şi Control Domeniul Public şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-       Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-     Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-     Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-   Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006; 

-      Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015, aprobat prin 

Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice; 

-   Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 82 din 28.04.2015;  

-     Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul 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 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se modifică și se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public 

de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti, cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunoştinţa publică. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, firmele de salubrizare, instituţiile subordonate Consiliului Local 

Sector 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi persoanele fizice şi juridice din sectorul 

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.:59 

Data:27.03.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite 

pe un teren în suprafaţă de 1.259 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 Danului nr. 17”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40130/7/4/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. (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.:60 

Data:27.03.2018 
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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 La Roşu nr. 1E”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi anexă pe un teren 

în suprafaţă de 833 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 La Roşu nr. 1E”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

45482/1/5/22.01.2018 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 La Roşu nr. 1E”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi anexă pe un teren în suprafaţă de 833 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:61 

Data:27.03.2018 
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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 Furcii nr. 34”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 628 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 – 

“Drumul Valea Furcii nr. 34”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40133/7/3/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 34”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 628 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:62 

Data:27.03.2018 
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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 – “Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

1.115 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 – 

“Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1282/1/10/22.01.2018 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 – “Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.115 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:63 

Data:27.03.2018 
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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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată 

de 1.166 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 – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47424/8/9/18.12.2017 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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”,   Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

1.166 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:64 

Data:27.03.2018 
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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 Munţii Gurghiului nr. 45-47”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.221 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Munţii Gurghiului nr. 45-47”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47370/8/13/18.12.2017 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 – “Strada Munţii Gurghiului nr. 45-47”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

1.221 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:65 

Data:27.03.2018 
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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 Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 509 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 Ramura Jiului nr. 17”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47215/8/10/18.12.2017 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 – “Strada Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 509 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:66 

Data:27.03.2018 
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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 George Ranetti nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată 

de 553 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada George Ranetti nr. 35”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

45550/1/4/22.01.2018 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 George Ranetti nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 553 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:67 

Data:27.03.2018 
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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. 69”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

4.801 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. 69”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40849/7/10/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 69”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.801 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:68 

Data:27.03.2018 
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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. 77-89”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 2.691 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. 77-89”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

49597/8/17/18.12.2017 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 – “Drumul Valea Doftanei nr. 77-89”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.691 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:69 

Data:27.03.2018 
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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 Constantin Apostol nr. 7”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 334 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 Constantin Apostol nr. 7”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

49518/8/8/18.12.2017 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 – “Intrarea Constantin Apostol nr. 7”, Sector  6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:70 

Data:27.03.2018 
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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 – “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de clinică medicală pe un teren în suprafaţă 

de 1.003 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 – 

“Bulevardul Uverturii nr. 163E”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47194/8/6/18.12.2017 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 – “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de clinică medicală pe un teren în suprafaţă de 1.003 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:71 

Data:27.03.2018 
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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 Estacadei nr. 3A”, Sector 6, 

pentru construire două locuinţe cuplate pe un teren în suprafaţă de 340 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 Estacadei nr. 3A”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

2194/1/6/22.01.2018 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 Estacadei nr. 3A”, Sector 6, pentru 

construire două locuinţe cuplate pe un teren în suprafaţă de 340 m.p., proprietate privată persoane 

fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:72 

Data:27.03.2018 
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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 – “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare corp C1 şi construire corp C2 şi corp C3 cu funcţiunea 

de spaţii de cazare, vestiare pentru sportivi şi administrativ pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 12.654 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 – 

“Bulevardul Ghencea nr. 31”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47845/8/1/18.12.2017 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 – “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare corp C1 şi construire corp C2 şi corp C3 cu funcţiunea de spaţii de cazare, 

vestiare pentru sportivi şi administrativ pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.654 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:73 

Data:27.03.2018 
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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 Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 393 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 – 

“Strada Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47229/8/11/18.12.2017 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 – “Strada Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 393 

m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:74 

Data:27.03.2018 
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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 Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 6, 

pentru construire hală cu funcţiunea de service auto pentru 5 posturi, servicii, birouri şi pergolă 

pe un teren în suprafaţă de 2.649 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 Coasta Măgurii nr. 58”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

19506/4/18/22.05.2017 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 Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 6, 

pentru construire hală cu funcţiunea de service auto pentru 5 posturi, servicii, birouri şi pergolă pe un 

teren în suprafaţă de 2.649 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:75 

Data:27.03.2018 
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