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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1952 din 02.11.2018 

 

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

12745/1/02.11.2018; 

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

Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Pentru perioada 05.11.2018-08.11.2018, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA – 

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

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

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

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1984 din 07.11.2018 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 10644/26.10.2018; 

 Ținând seama de prevederile HCGMB nr. 377 din data de 26.07.2018 privind aprobarea 

‖Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare 

prin acordarea de eco-vouchere‖; 

 În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1823 din 

data de 10.10.2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea a 5000 de eco-vouchere în cadrul 

‖Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare 

prin acordarea de eco-vouchere‖; 

 În temeiul art. 63, alin. (1), lit. e), art. 68, alin. (1) și art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se aprobă Normele de constituire, organizare și funcționare a Grupului de Lucru pentru 

Implementarea Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad 

ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție.  

Art. 3 Grupul de Lucru pentru Implementarea Programului va funcționa pe toată durata implementării 

programului. 

Art. 3 Grupul de Lucru pentru Implementarea Programului și Direcția de Mediu, Direcția Informatică, 

Direcția Generală Economică, Direcția Generală Achiziții Publice, Direcția Relații cu Publicul și 

Registratură, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

 

Gabriela FIREA 

  

  Secretar General  

  al Municipiului București 

Avizat,  Georgiana ZAMFIR 

Direcția Juridic   

Director Executiv,   

Adrian IORDACHE   

   

Direcția de Mediu   

Director Executiv   

Simona-Mariana POPA   

   

   

   

ÎNTOCMIT: MARIANA VĂDUVA 

 

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

Primar General 

 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 2153 din 27.11.2018 

 

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

13815/1/27.11.2018; 

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

Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Pentru perioada 28.11.2018 – 02.12.2018, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA – 

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

 

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

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

 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

GEORGIANA ZAMFIR 
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Întocmit şi redactat într-un exemplar , expert Lică Liviu  

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

GETA DRĂGOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT 
 

DIRECȚIA JURIDIC, 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

ADRIAN IORDACHE 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind punerea la dispoziţie către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport  

Public Bucureşti - Ilfov a 20 de autobuze recepţionate, ce fac obiectul contractului de  

―Furnizare a 400 de autobuze urbane" nr.737/05.06.2018 

 

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

specialitate nr. 20838/14.11.2018 al Direcţiei Transporturi; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 87/21.11.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 753/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - 

Ilfov (A.D.T.P.B.I.) nr. 3247/14.11.2018, adresa Societăţii de Transport Bucureşti (S.T.B.) S.A, nr. 

115071/11.10.2018 si procesele verbale de recepţie ale autobuzelor; 

 Luând în considerare prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de călători nr. 1/2018 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

Bucureşti - Ilfov şi Societatea de Transport Bucureşti (S.T.B.) S.A.; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 2 lit. j), art. 24 şi art. 25 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 14, art. 17 alin. (1) lit. h), art. 21 alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă punerea la dispoziţie către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public Bucureşti - Ilfov a 20 de autobuze recepţionate, ce fac obiectul contractului de ―Furnizare 

a 400 de autobuze urbane" nr. 737/05.06.2018 şi vor fi utilizate de Societatea de Transport Bucureşti 

(S.T.B.) S.A. pentru prestarea serviciului de transport public local de călători. Autobuzele recepţionate se 

identifică conform anexei nr. 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Punerea la dispoziţie este valabilă pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local de călători încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
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Public Bucureşti-llfov (A.D.T.P.B.I.), în calitate de autoritate contractantă şi Societatea de Transport 

Bucureşti (S.T.B.) S.A.,în calitate de operator. 

 (3) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (A.D.T.P.B.I.), 

va actualiza valoarea anuală a redevenţei cu valoarea datorată de Societatea de Transport Bucureşti 

(S.T.B.) S.A. Data de începere a calculului redevenţei este data semnării procesului verbal de recepţie al 

fiecărui autobuz în parte. 

 Art.2 (1) În vederea utilizării autobuzelor de către Societatea de Transport Bucureşti (S.T.B.) S.A. 

pentru prestarea serviciului de transport public de călători, acestea vor fi puse la dispoziţia Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (A.D.T.P.B.I.), etapizat pe măsura 

derulării contractului de ―Furnizare a 400 de autobuze urbane" nr. 737/05.06.2018, în baza unui proces-

verbal de predare - primire, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat 

de îndată ce fiecare autobuz va fi recepţionat conform condiţiilor contractuale. 

 (2) Se împuterniceşte Comisia de recepţie desemnată prin Dispoziţia Primarului General nr. 

1392/30.11.2018 pentru semnarea procesului - verbal de predare-primire prezentat la alin. (1). 

 (3) Reprezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

Bucureşti - Ilfov (A.D.T.P.B.I.) va semna procesul - verbal de predare - primire prezentat la alin. (1). 

 (4) Reprezentantul legal al Societatii de Transport Bucureşti (S.T.B). S.A. va semna procesul - 

verbal de predare - primire prezentat la alin. (1). 

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

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-llfov (A.D.T.P.B.I.) şi Societatea 

de Transport Bucureşti (S.T.B.) S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 751 

 

 

 
 
 
 
 
 
*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 acordarea de mandat special  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov  

(A.D.T.P.B.I.) în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu  

operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti (S.T.B.) S.A. 

 

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

specialitate nr. 20839/14.11.2018 al Direcţiei Transporturi; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 88/21.11.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 754/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de 

Călători în regiunea Bucureşti - Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat cu operatorul regional Societatea de 

Transport Bucureşti (S.T.B.) S.A. şi adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti - Ilfov (A.D.T.P.B.I.) nr. 2990/01.11.2018 prin care solicită acordarea de mandat special; 

 În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 8, alin. (3) lit. d^2) şi art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 (1) Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

Bucureşti - Ilfov (A.D.T.P.B.I.) ca, în numele și pe seama Municipiului Bucureşti, să aprobe Actul adiţional 

nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti 

- Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. - S.A. 

 (2) Actul adiţional nr. 1 se constituie în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

Bucureşti – Ilfov (A.D.T.P.B.I.) ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe Actul adiţional 

nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti 

- Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti - S.T.B. S.A. 

 (2) Actul adiţional nr. 2 se constituie în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-llfov (A.D.T.P.B.I.) vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 752 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către  

personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al  

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a  

documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor și punctajelor aferente pentru  

întocmirea listei de priorități 

 

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

specialitate nr. 23021/5814/14.11.2018 al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă 

Destinaţie; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 74/21.11.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 184/22.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 755/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - art. 2 alin. d) din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 29 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 588/06.09.2018 privind demararea 

procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru 

personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București 

prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă metodologia de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul 

angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă documentele necesare întocmirii dosarului pentru atribuirea locuințelor de serviciu 

către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3 Se aprobă criteriile și punctajele aferente, în vederea întocmirii listei de priorități pentru 

atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, 

conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Direcţia Patrimoniu prin Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie şi celelalte direcţii 

implicate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități  

cât și a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuințelor sociale  

aflate în patrimoniul și administrarea municipiului București 

 

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

specialitate nr. 23020/5813/14.11.2018 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă 

Destinaţie; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 75/21.11.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 185/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 756/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluției române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale 

destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin (6), lit.a). pct.17 și art. 45 alin. (1) din Legea 

administrației 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 criteriile și punctajele pentru întocmirea listelor de priorități pentru repartizarea 

locuințelor sociale, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă lista cu documentele necesare în vederea completării dosarului pentru obținerea 

unei locuințe sociale conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr. 162/2015 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

494/2017. 
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 Art.4 Direcția Patrimoniu prin Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație și celelelte direcții 

implicate din cadrul aparatului de spacialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiții –  

consolidare imobil situat în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5 

 

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

specialitate comun nr. 1504/16.11.2018 al Direcţiei Generale Investiții și nr. 7181/15.11.2018 al 

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 266/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 757/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normei metodologică de aplicare a 

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994; 

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

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, 

numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui 

serviciu de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finanțării de la bugetul local în 

limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor 

de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea 

unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările ulterioare; 

 - 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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții – 

consolidare imobil situat în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5, incluși în anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344/17.02.2010, modificată prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 394/26.07.2018, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

344/17.02.2010 rămân neschimbate. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentației de avizare a  

lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Eficientizare și modernizare a  

sistemului de iluminat public în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), prin utilizarea  

aparatelor de iluminat cu tehnologie LED, în coordonare cu realizarea sistemului de  

supraveghere video‖ 

 

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

specialitate comun nr. 11092/1/13.11.2018 al Direcţiei de Mediu și nr. 15568/1/13.11.2018 al Administrației 

Lacuri, Parcuri și Agrement București; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 267/21.11.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 758/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 104/07.11.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul 

Primăriei Municipiului București; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

intervenție pentru obiectivul de investiții „Eficientizare și modernizare a sistemului de iluminat public în 

Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED, în 

coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video‖, 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 Lacuri, Parcuri și Agrement București. 

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

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 756 

 

*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 aferenți documentației de  

avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat  

în București, Str. Blănari nr. 6, Sector 3 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2669/20.11.2018 și al Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7306/20.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 307/22.11.2018 și al Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 835/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare Certificatul de Urbanism nr. 462/480/22.04.2013 eliberat în scopul autorizării 

executării lucrărilor de construcții privind consolidarea imobilelor din strada Blănari nr. 6 și nr. 8.  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de 

aplicare; 

 - 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 Regulamenetului de organizare și funcționare ale acestui serviciu de interes local al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 

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

de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea 

și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc 

seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 - Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, Str. Blănari nr. 6, Sector 

3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local al Municipiului Bcurești. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții –  

consolidare imobil situat în Str. Vânători nr. 17, sector 5 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2666/20.11.2018 și al Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7269/20.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 306/22.11.2018 și al Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 836/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de 

aplicare; 

 - 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 Regulamenetului de organizare și funcționare ale acestui serviciu de interes local al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 

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

de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea 

și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc 

seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 - Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții 

consolidare imobil situat în București, Str. Vânători nr. 17, sector 5, incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii 

C.G.M.B nr. 42/23.02.2012 modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 585/06.09.2018, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 42/23.02.2012 rămân neschimbate. 
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 Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 demararea procedurilor de identificare, negociere în vederea  

achiziționării de unități locative și de spații de depozitare pentru asigurarea  

necesarului de locuințe de necesitate și a spațiilor de depozitare persoanelor  

din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare și constituirea la nivelul  

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unei  

Comisii de repartizare a locuințelor de necesitate și după caz a spațiilor de  

depozitare, persoanelor din imobilele supuse lucărilor de consolidare 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2665/20.11.2018, al Direcției Patrimoniu nr. 

23563/20.11.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 

7305/20.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 205/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 837/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, modificată prin Legea nr. 223/31.07.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă demararea procedurilor de identificare, negociere în vederea achiziționării de unități 

locative și de spații de depozitare pentru asigurarea necesarului de locuințe de necesitate și a spațiilor de 

depozitare persoanelor din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare. 

 Art.2 Se aprobă constituirea la nivelul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic a unei Comisii de repartizare a locuințelor de necesitate și după caz a spațiilor de depozitare 

pentru persoanele din imobilele supuse lucărilor de consolidare. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 342/29.10.2008 cu modificările și 

completările ulterioare, se abrogă. 
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 Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 759 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordului pentru demararea procedurilor necesare realizării 

lucrărilor de reabilitare și renovare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 

‖MS Curie‖ București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2695/21.11.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 

23673/21.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 305/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 839/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă acordul pentru demararea procedurilor necesare realizării lucrărilor de reabilitare și 

renovare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ‖MS Curie‖ București.  

 Art.2 Finanțarea lucrărilor de reabilitare și renovare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ‖MS 

Curie‖ București, se va asigura din bugetul local al Municipiului București. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 760 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația  

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți din imobilul situat în  

municipiul București, Calea Victoriei nr. 134, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de  

intervenție pentru reabilitarea arhitectural – ambientală a anvelopei clădirii 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 23343/16.11.2018, al Direcției Generale Investiții nr. 

1503/16.11.2018, al Administrației Fondului Imobiliar nr. 69422/16.11.2018 și al Administrației Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7185/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 186/22.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 759/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Administrației Fondului Imobiliar nr. 69325/15.11.2018; 

 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 transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația 

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți din imobilul situat în municipiul 

București, Calea Victoriei nr. 134, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de intervenție pentru 

reabilitarea arhitectural – ambientală a anvelopei clădirii. 

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

Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 761 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 341/30.08.2017  

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe  

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea  

Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II‖, în vederea continuării lucrărilor de interes  

public local 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 1318/13.11.2018 şi al Direcţiei Patrimoniu nr. 

22385/13.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 89/21.11.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 760/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Ținând cont de reducerea la 18 mp. a suprafeței ce trebuie expropriată din imobilul situat la adresa 

Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311-LOT 1, Sector 2, nr. cadastral 234954; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Asocierii Tracon S.R.L. – Straco S.R.L. – Primacons Group S.R.L. nr. 3803/10.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (6
5
), art. 32 alin. (3) şi alin (4) 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 de Guvern nr. 958/2013; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 341/30.08.2017 privind declanşarea 

procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării 

de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu 

Văcărescu - Tronson II‖, în vederea continuării lucrărilor de interes public local;  

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 747/30.10.2018 privind aprobarea 

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

între Calea Floreasca şi Şoseaua Petricani‖; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14, 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: 
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 Art.I Se modifică amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză 

între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II‖, potrivit planului de situaţie prevăzut în 

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

 Art.II Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 341/30.08.2017 se 

modifică în conformitate cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.III Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 341/30.08.2017 se 

modifică în conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.IV Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 341/30.08.2017 se 

modifică în conformitate cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.V Art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 341/30.08.2017 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ,,Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu 

Văcărescu - Tronson II‖ 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 

15.471.967 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 3, realizat prin raportare la expertizele 

întocmite și actualizate pentru anul 2017 de Camera Notarilor Publici. Este supusă procedurii de 

expropriere suprafața de 3.192 mp. teren dintr-un total de 11.819 mp. teren afectat de lucrarea de utilitate 

publică‖.   

 Art.VI 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.VII Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

341/30.08.2017 rămân neschimbate. 

 Art.VIII Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.IX 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 762 

 

*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 trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat  

al municipiului București a corpurilor de clădire C3 și C11 din cadrul Spitalului  

Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu‖, în vederea casării și demolării 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 23013/13.11.2018 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București nr. 27636/13.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 76/21.11.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 187/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 761/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare:  

 - adresa nr. 23542/2028 a Ministerului Sănătății;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 380/2018 privind aprobarea notei 

conceptuale și temei de proiectare privind obiectivul de investiții "Înființarea și amenajarea unui centru de 

excelență în oncopediatrie din cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu"; 

 - Nota de fundamentare nr. 27634/2018 emisă de către Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București; 

 - Raportul de expertiză tehnică executat de către S.C. Contrust Group S.R.L.; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

unităților administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al 

municipiului București a corpurilor de clădire C3 și C11 din cadrul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor 
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Gomoiu‖, situat în Bulevardul Basarabia nr. 21, sector 2, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, 

demolării și valorificării. 

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

hotărâre. 

 Art.3 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea vor fi aduse la îndeplinire de către 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu respectarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare 

a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ – teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a  

imobilului compus din teren și construcții, situat în str. Dr. Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, 

 precum și preluarea activității medicale a Centrului de Sănătate al Societății de Transport  

București S.T.B. S.A. de către Spitalul Clinic Colentina 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 23022/16.11.2018 și Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București nr. 28030/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 77/21.11.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 188/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 762/ 21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de:  

 - Adresa nr. 115704/2018 emisă de către Societatea de Transport București STB S.A. 

 - Nota de fundamentare nr. 27996/2018 a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 574/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București a imobilului compus din teren și construcții situat în București, str. Dr. Grozovici nr. 2-8, sector 2, 

București, proprietatea Municipiului București, partea care face obiectul Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 574/2018, precum și preluarea activității medicale a Centrului de Sănătate al 

Societății de Transport București S.T.B. S.A.  de către Spitalul Clinic Colentina. 

 (2) Pozițiile 10001, 11288, 11286, 11384, 110001 și 11287 se exclud din Anexa 4.16 a Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 574/2018. 

 (3) Începând cu data predării imobilului, Societatea de Transport București STB S.A. nu va mai 

datora redevența aferentă contractului de prestări servicii nr. 1/2018 către Primăria Municipiului București 

pentru imobilul transmis în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.   

 Art.2 Predarea - primirea imobilului menționat la art. 1 alin. (1) se va face pe bază de protocol de 

predare – primire încheiat între reprezentanții Societății de Transport București STB S.A., ai Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București și ai Spitalului Clinic Colentina. 

 Art.3 Imobilul se identifică potrivit Planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4 Locatarii care au încheiate contracte de închiriere/concesiune, aflate în derulare la data 

adoptării prezentei hotărâri, pentru părți ale imobilului ce se trece în administrarea Administrației Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București își mențin drepturile până la expirarea perioadelor pentru care au fost 

încheiate. După această perioadă contractele pot fi prelungite în condițiile legii. În acest sens locatarii şi 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor încheia acte adiționale. 

 Art. 5 (1) Începând cu data predării imobilului, spațiile necesare desfășurării activității cabinetelor 

medicale în specialitățile: medicina muncii, chirurgie generală, medicină internă, cardiologie, O.R.L., 

oftalmologie, neurologie, psihiatrie, ginecologie și totodată spațiile necesare desfășurării activității de 

farmacie, laborator de analize medicale, compartiment explorări funcționale și compartiment audiologice 

vor fi închiriate Societății de Transport București STB S.A. de către Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

 (2) Condițiile închirierii sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 

nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea 

de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 32/2007 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 268/2010. 

 Art.6 Spațiile închiriate Societății de Transport București STB S.A. se identifică prin schița prevăzută 

în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.7 (1) Activitatea de spital va fi preluată de către Spitalul Clinic Colentina cu sprijinul Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Cu aceeași dată se transferă și personalul de specialitate 

medico-sanitar și auxiliar sanitar aferent acesteia, precum și personalul care deservește activitatea de 

întreținere și administrare a imobilului. Spitalul Clinic Colentina își va modifica organigrama în mod 

corespunzător incluzând şi cele 67 de paturi transferate de la Centrul de Sănătate al Societății de 

Transport București STB S.A. 

 (2) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar aferent Centrului de Sănătate precum 

și personalul care deservește activitatea de întreținere și administrarea imobilului se preiau în baza unui 

Plan Social convenit între S.T.B. S.A. și Sindicatul transportatorilor din București conform anexei nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.8 Modificarea raporturilor de muncă ale personalul menționat la art. 7 se realizează în condițiile 

prevăzute la art.173 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, 

al unității sau al unor părți ale acestora.  

 Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic Colentina și Societatea de 

Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.10 Personalul de specialitate medico-sanitar care își desfășoară activitatea în cabinetele 

medicale, etc. menționate la art. 5 alin. (1) se va prelua în baza Planului Social conform anexei nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.11 În baza cererilor de transfer ale medicilor, asistenților medicali și personalului tehnico-

administrativ, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale împreună cu Spitalul Colentina vor aproba 

aceste cereri de transfer. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 764 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 transmiterea în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a zece  

imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri  

la bugetul local al Municipiului București, prin proceduri de tip 

P.P.P. – Parteneriat Public-Privat 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 20785/17.10.2018, Direcției Generale Investiții nr. 

2238/17.10.2018 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 2122/17.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 182/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 741/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 605/2017; 

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

Legea nr. 215/2001 privind 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 în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a următoarelor 

imobile situate în: Strada Berzei nr. 21, sector 1, Strada Stoica Ludescu nr. 80, sector 1, Bulevardul Mircea 

Vodă nr. 27-29, sector 3, Strada Sfânta Vineri nr. 38-44, sector 3, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Strada 

Cedrilor nr. 13, sector 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 35, sector 5, Splaiul Independenței fn, sector 6, 

Calea Giulești nr. 250, sector 6, Bulevardul Timișoara nr. 108B, sector 6, pentru dezvoltare și regenerare 

urbană, precum și obținerea de venituri la bugetul local al Municipiului București. 

 Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3 Predarea/primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe baza unui proces-verbal încheiat 

între Direcția Patrimoniu și Administrația Fondului Imobiliar. 

 Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va administra imobilele enumerate la art. 1, în scopul 

menționat în art. 1 și în limita Regulamentului de Organizare și Funcționare, fără a avea posibilitatea 

înstrăinării dreptului de proprietate asupra acestor imobile. 
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 Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 București a bunului imobil ce  

face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 176/11.10.2018, situat în  

București, Strada Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 3 și  

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 19140.2/22.10.2018 al Direcției Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 189/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 763/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 176/11.10.2018; 

 Ținând cont de prevederile: 

 -  Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificărie și 

completările ulterioare; 

 -     Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și 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 București bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanță succesorală nr. 176/11.10.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1. 

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

Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar 

în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar. 

 Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile ce grevează asupra bunului imobil 

prevăzut la art. 1. 

 Art.5 Primarul General al Municipiului București prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a 

Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea 

succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 București a bunului imobil ce  

face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 10/31.10.2018, situat în  

București, Strada Lt. Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118A, sc. A, et. 4, ap. 18,  

sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului  

Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 19793.2/05.11.2018 al Direcției Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 190/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 764/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 10/31.10.2018; 

 Ținând cont de prevederile: 

 -  Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificărie și 

completările ulterioare; 

 -         Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și 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 București bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanță succesorală nr. 10/31.10.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1. 

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

Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar 

în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar. 

 Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile ce grevează asupra bunului imobil 

prevăzut la art. 1. 

 Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a 

Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea 
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succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 donație a compoziției sculpturale Bustul  

Cosmonautului Rus Yuri Gagarin și darea în administrarea Administrației  

Monumentelor și Patrimoniului Turistic 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 7260/7239/12.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 6/21.11.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 192/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 766/21.11.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 -  Oferta de donație din partea Oficiului Rossotrudnicestvo – Centrul rus pentru Știință și Cultură, 

autentificată sub nr. 3560/27.08.2018; 

 -    Solicitarea din partea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 7239/39.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Articolului 863 lit. c) și ale art. 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

215/2001 privind 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 donație autentificată sub nr. 3560/27.08.2018, anexă la prezenta 

hotărâre, din partea Oficiului Rossotrudnicestvo - Centrul rus pentru Știință și Cultură, având ca obiect 

compoziția sculpturală Bustul Cosmonautului Rus Yuri Gagarin. 

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

al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu 

public de interes local, instituție de profil. 

 (2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a 

bunului donat conform art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica și 

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

 Art.4 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic. 

 Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de 

donație. 
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 Art.6 Direcția Cultură, Învățământ, Turism, Direcția Patrimoniu, Direcția Juridic și Administrația 

Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 donație a imobilului Soclu și Statuie General  

Constantin N. Hârjeu și darea în administrarea Administrației Monumentelor și  

Patrimoniului Turistic 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 7644/1678215/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 7/21.11.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 193/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 767/21.11.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 86/2018 privind aprobarea 

organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, precum și pentru 

reducerea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local; 

 -  Adresa înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1678215/2018 din 

partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu General Constantin 

N. Hârjeu; 

 -        Oferta de donație, autentificată la Biroul Individual Notarial Ethic cu nr. 1415/05.11.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Articolului 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și 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 donația din partea Asociației Cadrelor Militare în rezervă și retragere din Arma 

Geniu General Constantin N. Hârjeu, autentificată sub nr. 1415/05.11.2018, anexă la prezenta hotărâre a 

imobilului Soclu și Statuie General Constantin N. Hârjeu. 

 Art.2 După încheierea actului de donație în formă autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al 

Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu 

public de interes local, instituție de profil. 

 Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica și 

completa corespunzător art. 2 la prezenta hotărâre. 
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 Art.4 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic. 

 Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de 

donație. 

 Art.6 Direcția Cultură, Învățământ, Turism, Direcția Patrimoniu, Direcția Juridic și Administrația 

Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului  

București, a imobilului situat în Calea Văcărești nr. 348, sector 4, București 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 23153/14.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 194/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 768/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare adresa nr. IIIA 108225/09.07.2018, emisă de Direcția Generală de Impozite și 

Taxe locale, Sector 4 și Încheierea de respingere nr. 58550/24.08.2018, emisă de Biroul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară, Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Articolului 24 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și 

cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Articolului 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Articolului 21 din Legea nr. 195/2006, a descentralizării, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 -  Articolului 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată și cu modificările 

și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului București a imobilului situat în Calea 

Văcărești nr. 348, sector 4, identificat conform planului topografic scara 1/500, anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară a Municipiului București. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 770 

 

*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 declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului  

București, a imobilului situat în Strada Sfânta Vineri nr. 38-44, sector 3,  

București 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 19136/28.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 195/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 769/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare Încheierea de respingere nr. 57693/26.07.2018, emisă de Biroul de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară, Sector 3; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 41 alin. 5^1 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

și completările ulterioare; 

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

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, imobilul situat în 

Strada Sfânta Vineri nr. 38-44, sector 3, în suprafață de 2789,00 mp, identificat conform planului topografic 

scara 1/500, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 va fi inventariat conform anexei la Hotărârea nr. 186/2008 a 

Consiliului General al Municipiului București, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului București. 

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

 Art.4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 6/06.01.2006 și Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 40/16.03.2006, se abrogă. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 771 

 

*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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

51/2001 privind administrarea imobilului situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, modificată și  

completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 400/2018 

 

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

Patrimoniu nr. 19634/25.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 181/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 770/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

 - Adresa nr. 702/28.08.2017 a Protoieriei Sector 1 Capitală; 

 - Adresa nr. K/2437/25.09.2018 a Primăriei Sector 1; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/29.03.2001; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 400/26.07.2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/12.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și art. 41 a 

Hotărârii de Guvern nr. 53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea 

Bisericii Ortodoxe Române; 

 - art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Muncipiului București nr. 51/2001 modificat și completat 

prin Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București nr. 400/2018, se completează cu aliniatul (2) 

care va avea următorul conținut: 

 ‖(1) Imobilul situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1, ce aparține domeniului public al Municipiului 

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

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

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

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 (2) Se exceptează de la prevederile art. 1 și spațiile libere în suprafață totală de 186,90 mp situate la 

etajul 3 al imobilului situate în Piața Amzei nr. 13, sector 1, ce se identifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.‖  

 Art.II (1) Se aprobă darea în folosință gratuită Protoieriei Sector 1 Capitală a spațiilor libere 

menționate la art. 1 alin. (2), pentru un termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu 

destinaţia de sediu administrativ. 

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

este interzisă.  

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

la alin. (1) se realizează prin grija şi pe cheltuiala Protoieriei Sector 1 Capitală.  

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

București procesul verbal de predare-primire a spațiilor cu altă destinație cu Protoieria Sector 1 Capitală, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

prevăzut, spațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) trec în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

în mod corespunzător. 

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

neschimbate. 

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

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

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 772 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

506/23.08.2018 privind transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor  

și Serviciilor Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină și  

Farmacie ‖Carol Davila‖ a unor părți din imobilele situate în Calea Plevnei nr.  

17-21, sector 1 și strada Eforie nr. 4-6, sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 23012/13.11.2018 și al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 27611/13.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 78/21.11.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 196/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 771/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de:  

 -  Adresa nr. 27637/13.11.2018 emisă de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București; 

 -  Adresa 30935/07.11.2018 a Universității de Medicină și Farmacie ‖Carol Davila‖; 

     În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 506/2018 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

 ‖Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie ‖Carol Davila‖ a părții din imobilul ce 

aparține domeniului public al Municipiului București situat în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1, în vederea 

desfășurării activităților specifice, pentru un termen de 3 ani de la data încheierii protocolului de predare-

primire. Partea din acest imobil se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.‖ 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.506/2018 

rămân neschimbate. 
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 Art. III 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universității pe care  

vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de  

activitate stabilite precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu  

strigare, în vederea închirierii acestora, în scopul amenajării de puncte de informare turistică 

 

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

comun de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism, Administrației Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic – AMPT și Administrației Străzilor nr. 7645/09.11.2018 și al Direcţiei Patrimoniu nr. 

23241/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 8/21.11.2018, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 197/22.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 772/21.11.2018; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) și 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. 2 al Hotărârii Consiliului General al Muncipiului București nr. 201/2009 se modifică va avea 

următorul cuprins: 

 ‖Art. 2 (1) Se aprobă amplasamentul aparținând domeniului public al Municipiului București pe care 

va fi amenajat spațiul cu altă destinație în suprafață de 52,10 mp, identificat în anexa 1, cu destinația de 

Punct de Informare Turistică necesar Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic – AMPT, 

serviciu public de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată din 

subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii, pentru promovarea turismului în 

Municipiul București.‖ 

            (2) Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic – AMPT va prelua de la Administrația 

Străzilor calitatea de administrator al spațiului prevăzut la alin. 1, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. II Articolul 8 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 201/2009 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 
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 ‖Art. 8 (1) Administrația Străzilor, în calitate de administrator al Pasajului Piața Universității, va 

încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale și va încasa 

contravaloarea chiriilor.‖ 

             (2) Face excepție de la prevederile alin. (1) amplasamentul prevăzut la art. 2 care se va afla 

în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic – AMPT.‖ 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Muncipiului București nr. 201/2009 

rămân neschimbate. 

 Art. IV Administrația Monumentelor și Patrimoniul Turistic, Administrația Străzilor și direcțiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 774 



56 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi  

Agrement Bucureşti în administrarea Direcţiei de Arhitectură Peisagistică a  

Municipiului Bucureşti a clădirii C2 situată în Parcul Cişmigiu 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 23144/ 14.11.2018, al Direcţiei Cultură, Învăţămât, Turism 

nr. 7836/15.11.2018 și al Administrației Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti nr. 15801/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 198/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

773/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa nr. 139/13.11.2018 a Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului 

București; 

 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) și alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

în administrarea Direcţiei de Arhitectură Peisagistică a Municipiului Bucureşti a clădirii C2 în suprafaţă 

construită la sol de 111,00 mp, situată în Parcul Cişmigiu, strada Ştirbei Vodă nr. 37A, sector 1, cu 

destinaţia de sediu pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului Bucureşti nr. 561/2018 se modifică în mod 

corespunzător.  

 Art. 3 Imobilul menționat la art.1 se identifică conform planurilor anexă la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Predarea – primirea clădirii menţionată la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-

primire încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 5 Imobilul va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 186/2008, iar schimbarea destinaţiei atrage abrogarea prezentei 

hotărâri. 

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

Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti nr. 611/2017 privind cumpărarea imobilului situat în Bulevardul Regina  

Elisabeta nr. 32, sector 5, Bucureşti (Cinema Lumina), cu destinaţia de spaţiu cultural 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învăţămât, Turism nr. 7802/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr.199/2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 83/2018 și 

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 774/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere adresa instituției „Teatrului Ion Creangă‖ nr. 9436/2018 și solicitarea Centrului 

Cultural Lumina nr. 147/2018; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 611/2017 

privind cumpărarea imobilului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, București (Cinema Lumina), 

cu destinația de spațiu cultural; 

 În conformitate cu prevederile : 

 -  Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (3) și 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. I Art. 6 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 611/2017 privind cumpărarea 

imobilului situat în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, Bucureşti (Cinema Lumina), cu destinaţia 

de spaţiu cultural, se modifică și va avea următorul conținut: 

 ‖Art. 6 (1) După încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, imobilul va intra în domeniul public 

al Municipiului București, cu destinația de spațiu cultural și administrarea Centrului Cultural Lumina, 

serviciu public de interes local al Municipiului București. 

 (2) Imobilul va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr. 186/2008 .‖ 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 611/2017, 

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

Centrul Cultural Lumina și Teatrul Ion Creangă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 776 
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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 achiziţioneze pentru  

şi în numele municipiului Bucureşti terenul situat în strada Aurel Vlaicu nr. 30-32  

(actual nr. 32A), sector 2 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 22349/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 200/2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, 

cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 76/2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

775/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Hotărârii Consiliul Local Sector 2 nr. 341/26.10.2018; 

 -  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 să achiziţioneze pentru și în numele 

municipiului Bucureşti, terenul în suprafață de 823 m.p. situat în strada Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual 32A), 

sector 2, în vederea desfășurării activităților specifice de către Grădinița nr. 133, teren ce se identifică 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 Terenul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparţine domeniului public al 

municipiului Bucureşti, va fi inclus în terenul aferent Grădiniței nr. 133, sector 2 şi va fi administrat de către 

Consiliul Local al Sectorului 2. 

 Art.3 Bunul menţionat la art.1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 

 Art.4 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 să întocmească documentația cadastrală 

necesară pentru alipire în baza datelor și documentelor deținute de către acesta, în numele municipiului 

București. 

 Art.5 Consiliul Local Sector 2 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor de 

înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti documentele emise 

de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menţionat la art. 1. 
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 Art.6 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Caludiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 2 să achiziţioneze pentru  

şi în numele municipiului Bucureşti terenul situat în strada Soldat Răduță Gheorghe fn 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 22350/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 201/2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, 

cooperare și asociere cu alte autorități nr. 77/2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 776/2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 340/26.10.2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 2; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -     Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 să achiziţioneze pentru și în numele 

municipiului Bucureşti, terenul în suprafață de 290 m.p., proprietate particulară, situat în strada Soldat 

Răduță Gheorghe, fn, pentru care a fost atribuit provizoriu numărul 309 B pe Șoseaua Pantelimon, sector 

2, în vederea desfășurării activităților specifice de către Grădinița nr. 23, teren ce se identifică conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Terenul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparţine domeniului public al 

municipiului Bucureşti, va fi inclus în terenul aferent Grădiniței nr.23, sector 2 şi va fi administrat de către 

Consiliul Local al Sectorului 2. 

 Art. 3 Bunul menţionat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 

 Art. 4 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 să efectueze formalitățile de publicitate 

imobiliară pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în numele municipiului București. 

 Art. 5 Consiliul Local Sector 2 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor de 

înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti documentele emise 

de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menţionat la art. 1. 
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 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Caludiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti  

actriţei ILEANA STANA-IONESCU 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7866/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 84/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

777/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului 

București, aprobat prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 213/19.04.2018; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti actriţei ILEANA 

STANA - IONESCU în semn de mulţumire pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea teatrului 

românesc. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 779 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖Vieți Centenare‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism, al Direcției Generală Economică și al 

Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 7654/09.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 268/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 778/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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 acordarea „ Plachetei Onorifice‖ și plata unui premiu în valoare de 5.000 lei net 

persoanelor vârstnice cu domiciliul sau reședința în Municipiul București care au aniversat cel puțin 100 de 

ani de viață.  

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul pentru acordarea „ Plachetei Onorifice‖ și plata premiului financiar 

pentru persoanele care au aniversat cel puțin 100 de ani de viață , conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Vor beneficia de „Placheta Onorifică‖ și premiul financiar corespunzător persoanele care au 

împlinit cel puțin 100 de ani de viață. 

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

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

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 780 

 

*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 proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT‖ 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2323/24.10.2018 și al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 25485/24.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 83/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 844/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Legii nr. 69/2000 – educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare ; 

 -  Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

 -  Ordinului nr. 1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind controlul 

medical al sportivilor, asistența medico-sportivă în complexurile sportive naționale, precum și în 

cantonamentele loturilor naționale și olimpice și asistență medicală la bazele sportive în timpul 

desfășurării antrenamentelor și competițiilor; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „SĂNĂTATE PRIN SPORT‖ prevăzut la anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă bugetul multianual al proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT‖, respectiv 

21,760,000,00 RON, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă graficul de activități al proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT‖, conform anexei nr. 3 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se aprobă furnizarea serviciilor medicale (Avize medicale) prin Spitalul Clinic Colțea. 

 Art. 5 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 781 

 

*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 atribuirea denumirii de Piața Gheorghe Anghelescu, general,  

spațiului public situat la intersecția dintre strada Mircea Vulcănescu, strada Theodor  

Aman, calea Griviței și bulevardul Dacia, sector 1, București 

 

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

Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 22231/14.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 171/2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 85/2018 și 

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 779/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 10/17.10.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului 

București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 5 pct. 2 lit.b din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003 privind 

regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de 

imobile în municipiul București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se atribuie denumirea de Piața Gheorghe Anghelescu, general, spațiului public situat la 

intersecția dintre strada Mircea Vulcănescu, strada Theodor Aman, calea Griviței și bulevardul Dacia, 

sector 1, București, lângă imobilul identificat cu numărul cadastral 220798.  

 Art. 2 Piața sus menționată se identifică potrivit planului de situație anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sectorului 1, Direcției 

Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei Națională Poșta Română S.A., 

Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de principiu a achiziționării imobilului situat în București, Bulevardul Regina  

Maria nr. 86-88, Corp C1 și Corp C3, sector 4 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7827/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr.202/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

780/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

dreptului de preemțiune nr. 7492/SC/05.11.2018 aprobată de Primarul General al Municipiului București; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), pct.4, art.123, alin. (1) și art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului situat în București, Bd. Regina Maria nr. 86-

88, Corp C1 și Corp C3, sector 4, cu destinația de spațiu cultural, identificat conform extrasului de Carte 

funciară nr. 206166, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

a imobilului menționat la art.1. 

 Art. 3 Sumele necesare realizării achiziției vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului 

București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 783 

 

*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 de principiu a achiziționării imobilului situat în București,  

strada Lipscani nr. 43, sector 3 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7827/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 203/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

781/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

dreptului de preemțiune nr. 6211/SC/03.10.2018 aprobată de Primarul General al Municipiului București; 

  Cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), pct.4, art.123, alin. (1) și art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului situat în București, strada Lipscani nr. 43, 

sector 3, cu destinația de spațiu cultural, identificat conform extrasului de Carte funciară nr. 200919-C1-U6, 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

a imobilului menționat la art.1. 

 Art. 3 Sumele necesare realizării achiziției vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului 

București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 784 

 

 

*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 de principiu a achiziționării imobilului situat în București, 

 strada Sofia nr. 22, sector 1 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7828/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 204/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

782/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

dreptului de preemțiune nr. 7213/SC/19.10.2018 aprobată de Primarul General al Municipiului București; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), pct.4, art. 123, alin. (1) și art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului situat în București, strada Sofia nr. 22, sector 

1, cu destinația de spațiu cultural, identificat conform extrasului de Carte funciară nr. 200728, anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

a imobilului menționat la art.1. 

 Art. 3 Sumele necesare realizării achiziției vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului 

București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 785 

 

 

*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 Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Mincu nr. 19, 

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. 67/21.11.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 783/21.11.2018 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. 470/1389830-1399382/13.04.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 41/07.06.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 7/19.04.2017; 

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

de principiu nr. 1911/23.05.2018; 

 -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 13/27.07.2017; 

 -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1578395/29.11.2017; 

 -  Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 

1516520/1516515/9063/9193/13.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Ion Mincu nr. 19, Sector 1, Bucureşti în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 49/13.08.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Plutașilor nr. 71, 

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. 68/21.11.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 784/21.11.2018 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. 1563/1573810/17.11.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 25/06.03.2018; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: avizul preliminar nr. 67/19.06.2018; 

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

avizul de principiu nr. 2095/01.08.2018; 

 -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română – avizul de principiu nr. 15268/844/18.07.2018; 

 -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 57/02.08.2018; 

 -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1640967/13.07.2018; 

 -  Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1627733/9362/02.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Plutașilor nr. 71, Sector 1, Bucureşti în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 50/27.08.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*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 Viilor nr. 57 – Lot 1 și Lot 2, 

Sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 69/21.11.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 785/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -   Primăria Sectorului 5 – Certificat de urbanism nr. 1355-V/15.12.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 87/25.09.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: avizul preliminar nr. 38/26.03.2018; 

 -  Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii‖ București 

– Ilfov‖ – aviz nr. 563/18-SU-BIF-A/19.03.2018; 

 -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 9464/512/14.05.2018; 

 -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 31/07.05.2018; 

 -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1620652/25.05.2018; 

 -  Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1594630/1952/22.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -  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; 



77 

 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Viilor nr. 57 – Lot 1 și Lot 2, Sector 5, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 48/13.08.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul 

Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 Bulevardul Mărăști nr. 8, 

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. 70/21.11.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 786/21.11.2018 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. 766/1510839/27.06.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 45/28.10.2014; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 33/15.10.2015; 

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

aviz nr. 405/Z/18.07.2016; 

 -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 48/26.05.2016; 

 -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1453547/14.10.2016; 

 -  Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1437642/10581/06.09.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 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 Bulevardul Mărăști nr. 8, Sector 1, Bucureşti în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 13/05.07.2017 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1 , planul de reglementări 

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

Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4  Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 aprobarea Programului ‖Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din  

Municipiul București‖ 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 17894/1/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 90/21.11.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 693/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -      Legii nr. 37/19.01.2018 privind promovarea transportului ecologic; 

 -  Legii nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și  

completările ulterioare; 

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

 -  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/29.03.2017 pentru aprobarea 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea 

Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Programul ―Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul 

București‖, care are ca scop creșterea mobilității prin stimularea transportului public și utilizarea în comun 

a autoturismelor/autovehiculelor, în contextul descongestionării traficului existent și a îmbunatățirii calității 

aerului în Municipiul București. 

 Art. 2 Programul va avea următoarele direcții de acțiune: 

a. Stimularea prin decontarea combustibilului în valoare de până la 500 de lei/lunar în vederea încurajării 

unor asocieri voluntare prin care un grup de utilizatori din regiunea de dezvoltare București - Ilfov 

folosesc în comun, autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor regulate a 

persoanelor care au aceeași direcție de deplasare, cu destinația Municipiul București. 

b. Stimularea prin decontarea combustibilului în valoare de până la 500 de lei/lunar în vederea încurajării 

unor asocieri voluntare prin care părinții elevilor unităților de învățământ primare și secundare de pe 

teritoriul Municipiului București, care au domiciliul în regiunea de dezvoltare București - Ilfov pot folosi 
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în comun, autoturismul proprietate personală în vederea transportului copiilor, la instituțiile de 

învățământ primare și secundare de pe teritoriul Municipiului București, care vor fi selectate în cadrul 

unui proiect pilot.  

c. Înființarea unui sistem municipal de car - sharing, dotat cu autoturisme ecologice - electrice sau hibrid, 

care să poată fi folosit de către cetățeni pentru deplasare în Municipiul București. 

d. Înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze școlare care să faciliteze 

transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București.  

e. Înființarea unui sistem municipal de bike - sharing, dotat cu biciclete electrice, care să poată fi folosit 

de cetățeni pentru deplasarea în oraș. 

 Art.3 Pentru punerea în aplicare a art. 2 lit. b) și art. 2 lit. d) inspectoratele școlare implicate vor fi 

informate de posibilitatea aplicării acestui program și se va solicita sprijinul și aprobarea, pentru ca în 

cadrul unităților de învățământ primare și secundare, care vor să participe la acest program, să se poată 

desfășura activități de informare a părinților, a cadrelor didactice și a copiilor privind posibilitatea aplicării 

acestui program.  

 Art.4 (1) Pentru implementarea programului de la art. 1 se vor efectua studii de oportunitate pentru 

stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciilor din program. 

  (2) Documentațiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise spre dezbatere și aprobare Consiliului 

General al Municipiului București. 

 Art.5 (1) Concluziile rezultate în urma elaborării studiilor de oportunitate aprobate vor fi transpuse în 

regulamente de aplicare a direcțiilor de acțiune prezentate la art. 2. 

(2) Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze regulamentele de aplicare a 

direcțiilor de acțiune a programului. 

 Art.6 Sumele necesare implementării programelor vor fi asigurate din bugetul propriu al Municipiului 

București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 790 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul București și Consiliul  

Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în vederea finanțării și  

realizării în comun a unor proiecte pentru dezvoltarea și consolidarea sectorului  

privat, cu precădere al întreprinderilor mici și mijlocii din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Relația cu ONG, Sindicate și Patronate nr. 459/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 269/21.11.2018 raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații nenguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 27/22.11.2018, raportul Comisiei pentru 

relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 78/22.11.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 787/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare propunerea formulată de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici 

și Mijlocii din România nr. 1479/12.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 

1679807/13.11.2018, cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Municipiul București în 

vederea derulării în comun a unor acțiuni, proiecte/programe de interes public; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 364/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), 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 încheierea protocolului de colaborare între Municipiul București și Consiliul Național 

al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

proiecte pentru dezvoltarea și consolidarea sectorului privat, cu precădere al întreprinderilor mici și mijlocii 

din Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului București, protocolul de colaborare prevăzut la art. 1. 

 Art.3 Pentru punerea în aplicare a prevederilor protocolului de colaborare părțile vor constitui grupuri 

mixte de lucru formate din specialiști desemnați din cadrul Municipiului București și Consiliul Național al 

Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. 

 Art.4 Sumele necesare realizării activităților vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului București 

începând cu anul 2019. 
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  Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

organismele prestatoare de servicii publice și de interes local și Consiliul Național al Întreprinderilor Private 

Mici și Mijlocii din România vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî aderarea  

Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate  

(ARSCM) 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 2597/15.11.2018; 

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

nr. 79/22.11.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali 

nr. 28/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 788/21.11.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 100/26.04.2018 privind 

aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate 

(ARSCM); 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască, în condițiile prevăzute 

de lege, aderarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate (ARSCM). 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 792 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la  

cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării proiectului  

educațional ‖Academia Copiilor Sector 2‖, prin Direcția Generală pentru Administrarea  

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie – 21 decembrie 2019 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7681/12.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 80/21.11.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 789/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 323/27.09.2018 prin 

care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al 

Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea între Sectorul 2 al Municipiului București și Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional 

‖Academia Copiilor Sector 2‖, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

în perioada 11 februarie – 21 decembrie 2019. 

 Art.2 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 22.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 793 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1365/24.10.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 270/21.11.2018, raportul Comisiei pentru 

igienizare și salubritate nr. 12/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 790/21.11.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 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) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei 

Municipale Eco Igienizare București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 794 

 

 

*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Agrement București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1472/07.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 271/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 791/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Agrement București S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și 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 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 795 

 

*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Turistica București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1494/12.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 272/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 792/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Turistica București S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei 

Municipale Turistica București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Compania Municipală Turistica 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 796 

 

 
*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Parking București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1449/05.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 273/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 793/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Parking București S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei 

Municipale Parking București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Compania Municipală Parking 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 22.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 797 

 
 
*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Medicala București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1532/15.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 274/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 794/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Medicala București S.A. modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/08.06.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei 

Municipale Medicala București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Compania Municipală Medicala 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 22.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 798 

 

 
*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1550/16.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 275/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 795/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 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.;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și 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 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 799 

 
*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 rectificarea bugetului de venituri și 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 București și raportul de 

specialitate nr. 1547/15.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 276/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 796/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 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.;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și 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 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 800 

*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1563/16.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 277/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 797/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustului de 

Clădiri Metropolitane București S.A.;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Trustului de 

Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 801 

 

 
*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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. 

 

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

specialitate nr. 1581/19.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 304/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 840/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 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) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și 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 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 802 

 

 
*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 rectificarea bugetului de venituri și 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 București și raportul de 

specialitate nr. 1575/16.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 303/22.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 841/22.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 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) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și 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 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 803 

 

 

*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 completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor 

publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiul București de către autoturismelor hibrid 

și cele electrice înmatriculate în municipiul București, precum și aprobarea modelului vignetei 

de identificare 

 

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

specialitate aI Direcției Transporturi nr. 21421/21.11.2018; 

 Văzând  raportul  Comisiei pentru transporturi și infrastructură urbană nr. 94/21.11.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 842/22.11.2018 din cadrul  Consiliului General aI Municipiului 

Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) Iit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I După art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice 

de utilitate generală de pe teritoriul municipiul București de către autoturismelor hibrid și cele electrice 

înmatriculate în municipiul București, precum și aprobarea modelului vignetei de identificare, se introduc 

articolele 2¹ și 2² cu următorul cuprins: 

 ‖Art. 2¹ Stațiile de încărcare cu energie electrică a autovehiculelor electrice sau hibrid, aflate în 

parcajele publice de utilitate generală, vor fi scutite de la plata taxei de ocupare a domeniului public.  

 Art. 2² Perioada maximă de utilizare a zonei de încărcare este de 4 ore/zi, vehicul.‖ 

 Art.II Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului General al Municipiului București, 

Administrația Străzilor, Direcția Generală de Administrare București și Compania Municipală Energetica 

București S.A. vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 804 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului 

București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1525/14.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 278/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 798/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Nota de fundamentare privind oportunitatea achiziționării de terenuri în zona 

ariei teritoriale București – Ilfov pentru construirea unor autobaze și efectuarea demersurilor necesare 

pentru majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A., nr. 115698/14.11.2018, 

întocmit și asumat de către Societatea de Transport București STB S.A. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

 -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori 

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și  

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea 

reorganizării Regiei Autonome de Transport București – RA prin schimbarea formei juridice 

din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București 

STB S.A. ; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A., cu suma de 55.944.000 lei. 

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. 

este de 185.200.000 lei, divizat în 1.852.000 acțiuni, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deținute astfel: 

 -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului va deține un număr de 1.850.148 

acțiuni reprezentând 99,9% din capitalul social al societății corespunzătoare unui capital social 

subscris de 185.014.800 lei astfel: 155.935.448,45 lei aport în numerar și 29.079.351,55 lei 

aport în natură. 
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 -  Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov va deține 1852 acțiuni reprezentând 0,1% din 

capitalul social al societății, corespunzătoare unui capital social subscris în valoare totală de 

185.200 lei. 

 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Societății de Transport București STB S.A. în cuantum de 55.944.000 lei, reprezentând aportul Municipiului 

București prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului societății. 

 Art. 4 Actul constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 805 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la 

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Consolidări S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1555/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 279/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 799/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările  ulterioare; 

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

-  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau 

dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

-  Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Consolidări S.A.; 

-  Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 23/1/16.11.2018 a Companiei 

Municipale Consolidări SA.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social al Companiei Municipale Consolidări S.A. cu suma de 100.000.000 lei aport 

în numerar.  

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Consolidări S.A. este 

de 136.723.000 lei, divizat în 13.672.300 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute 

astfel: 

 - Consiliul General al Municipiului Bucuresti va deține un număr de 13.672.288 acțiuni, reprezentând 

99.99991223129978% din capitalul social;  

 - Societatea Service Ciclop SA va deține un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,00008776870022 

% din capitalul social. 
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 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Consolidări S.A. în cuantum de 100.000.000 lei, reprezentând aportul Municipiului 

București, prin Consiliului General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Consolidări S.A. se va modifica în mod corespunzător 

prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Consolidări S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 806 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la  

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1513/13.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 280/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 800/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-          Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

-  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

-  Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.; 

-  Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 43/13.11.2018 a Companiei 

Municipale Dezvoltare Durabilă București SA.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social, cu suma de 21.000.000 lei, a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 

București S.A.  

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 

București S.A. este de 39.321.100 lei, divizat în 3.932.110 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, 

deținute astfel: 

 - Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport în numerar în valoare totală de 39.320.980 

lei, divizat în 3.932.098 actiuni nominale, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.9997% din capitalul 

social total al societătii;  

 - Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 

acțiuni nominale, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,0003 % din capitalul social total al societății. 
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 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. în cuantum de 21.000.000 lei, reprezentând 

aportul Municipiului București, prin Consiliului General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. se va modifica în 

mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 807 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la 

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Transporturilor  

București S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1566/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget finanțe nr. 281/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 801/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

-  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau 

dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

-  Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Managementul Transporturilor București S.A.; 

-  Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7/16.11.2018 a Companiei 

Municipale Managementul Transporturilor București SA.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social, cu suma de 55.882.460 lei, a Companiei Municipale Managementul 

Transporturilor București S.A.  

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Managementul 

Transporturilor S.A. este de 72.402.460 lei, divizat în 7.240.246 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare, deținute astfel: 

 - Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport în numerar în valoare totală de 72.402.340 

lei, divizat în 7.240.234 actiuni nominale, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.99983% din 

capitalul social total al societătii;  

 - Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 

acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,00017 % din capitalul social total al societății. 
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 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Managementul Transporturilor București S.A. în cuantum de 55.882.460 lei, 

reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliului General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Managementul Transporturilor București S.A. se va 

modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Managementul Transporturilor București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 808 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la 

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1569/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 282/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 802/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

-  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau 

dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

-  Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Cimitire București S.A.; 

-  Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 19/26.10.2018 a Companiei 

Municipale Cimitire București SA. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social, cu suma de 45.000.000 lei, a Companiei Municipale Cimitire București S.A.  

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Cimitire București 

S.A. este de 95.000.000 lei, divizat în 9.500.000 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute 

astfel: 

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport în numerar în valoare totală de 94.999.880 

lei, divizat în 9.499.988 actiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.999874% din capitalul 

social total al societătii;  

- Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 

acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,000126 % din capitalul social total al societății. 
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 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Cimitire București S.A. în cuantum de 45.000.000 lei, reprezentând aportul 

Municipiului București, prin Consiliului General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Cimitire București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 809 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuției Bugetului Municipiului București la 30.09.2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 11452/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 283/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 803/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) 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 execuția Bugetului Municipiului București la 30.09.2018 secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare conform anexelor 1 – 5. 

 Art.2 Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 13498/16.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 284/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 804/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica 

corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 

în bugetul propriu al Municipiului București rectificat prin prezenta hotărâre. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 811 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

530/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru 

parcajele aparținând domeniului public și 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 nr. 20381/12.11.2018 și al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 91/21.11.2018, raportul Comisiei 

pentru utilități publice nr. 29/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 805/21.11.2018;  

 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 Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea Metodologiei 

de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală 

de Reglemantare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București; 

 - art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind 

aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în 

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

Municipiului București; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 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.I Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

530/23.08.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

530/23.08.2018 rămân neschimbate. 

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

Compania Municipală Parking București S.A. și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

537/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local a 

activităților privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice 

către Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. 

 

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

specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1505/13.11.2018 și al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);  

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 71/21.11.2018, raportul Comisiei 

pentru utilități publice nr. 30/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 806/21.11.2018;  

 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 Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea Metodologiei 

de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală 

de Reglemantare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București; 

 - art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind 

aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în 

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

Municipiului București; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 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. I  Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 

nr. 537/23.08.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

537/23.08.2018 rămân neschimbate. 

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

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. și Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de interes local privind serviciile 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, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 529/23.08.2018 

 

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

specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1251/09.10.2018 și al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 92/21.11.2018, raportul și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 807/21.11.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării de lucrări de construcții, modificată și completată; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată și 

completată; 

 - 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 Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a 

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

domeniului public și privat de interes local; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

‖Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico – 

edilitare și stradale) de pe teritoriul 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 încheiere actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

interes local privind serviciile 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 529/23.08.2018, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul adițional la 

contractul de delegare prevăzut la art. 1. 

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

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală 

Sport pentru Toți București S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 535/23.08.2018 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1495/12.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 93/21.11.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 808/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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 Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a 

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

administrare a domeniului public și privat de interes local; 

-  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 452/2018 privind aprobarea studiului de 

oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a obiectivelor 

sportive din Municipiul București; 

-  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018 privind delegarea 

gestiunii serviciului public de interes public privind obiectivele sportive aparținând domeniului public 

și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București 

către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., în forma prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul adițional la 

contractul de delegare prevăzut la art. 1.  
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 Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Compania Municipală Sport pentru Toți S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 noilor planuri tarifare de decontare a serviciilor socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu persoane vârstnice și aprobarea unui nou plan tarifar de decontare a serviciilor 

de asistență socială cu cazare și servicii sociale administrative – Centrul Rezidențial Sfânta 

Teodora ale Companiei Municipale Medicala București S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1534/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 285/21.11.2018, rpaortul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 79/21.11.2018 și al Comisiei juridice şi de disciplină nr. 809/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Medicala București S.A., modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/08.06.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă valoarea noilor planuri tarifare de decontare a serviciilor socio-medicale de îngrijire 

la domiciliu persoane vârstnice și aprobarea unui nou plan tarifar de decontare a serviciilor de asistență 

socială cu cazare și servicii sociale administrative – Centrul Rezidențial Sânta Teodora ale Companiei 

Municipale Medicala București S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Medicala 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 816 

 

*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/


118 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiul București 

pentru anul 2019 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 

13985/25.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 286/21.11.2018, raportul Comisiei pentru 

comerț, turism și protecția consumatorului nr. 9/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

810/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile:  

 - art. 484 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - pct. 161 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiul București pentru anul 2019. 

Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, 

valoare care nu include TVA.  

 Art.2 Se aprobă Regulamentul privind modul de instituire  și de utilizare a taxei speciale pentru 

promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 – 6 și instituțiilor de interes local ale 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul 

București, pentru anul 2019 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice nr. 13986/25.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 287/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 811/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se stabilesc pentru anul 2019, prețurile medii ale produselor agricole pentru municipiul 

București, astfel: 

 - grâu: 0,68 lei/kg 

 - porumb: 0,63 lei/kg.  

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice București și se aduce la cunoștința publică și la îndeplinire conform legii. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 818 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea raportului trimestrial (15.06.2018 – 15.09.2018) al stadiului realizării 

măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022 

 

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

specialitate al Direcției de Mediu nr. 11168/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 33/21.11.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 812/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de 

acțiune pe termen scurt; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă raportul trimestrial (15.06.2018 – 15.09.2018) al stadiului realizării măsurilor din 

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022 prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, 

Direcția de Mediu, Instituțiile publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și 

Control a Municipiului București, respectiv Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, 

Administrația Străzilor, Societatea de Transport București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei 

Termice București, companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului 

public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală 

Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., 

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

București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală Întreținerea 

Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, Asociația de Dezvoltare 
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Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea 

măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București. 

 Art.3 Direcțiile din cadrul aparatelor de specialitate ale Primarilor Sectoarelor 1 – 6, Instituțiile aflate 

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

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.  

 Art.4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Administrația 

Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de 

Calitate a Aerului în Municipiul București. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare al Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 3035/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 31/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 813/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând seama de: 

-   Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Ordinul 

A.N.R.S.C. nr. 88/20.03.2007; 

-      prevederile Contractului de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, 

în calitate de Concendent, și SC Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată; 

-  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație 

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului 

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

 Art.2 (1) Nerespectarea prevederilor Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare al 

Municipiului București constituie contravenții  și se sancționează cu amendă.            

 (2) Cuantumul amenzilor este menționat la art. 77 din prezentul Regulament. 

 Art.3 Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 108/1997, 109/1997, 40/2002, 

41/2002 și nr. 157/2005 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București nr. 23/1993 își încetează 

aplicabilitatea.  

 Art.4 Prezentul Regulament întră în vigoare în termen de 10 zile de la comunicare. 

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

Direcția Generală de Poliție Locală și Control al Municipiului București, S.C. Apa Nova București S.A. și 
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Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 820 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 completării bilanțului energetic al Sistemului de termoficare al  

Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) București,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 556/2018 

 

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

specialitate nr. 691/14.11.2018 al Direcţiei Generale Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei utilități publice nr. 32/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 814/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București nr. 

65471/25.09.2018, înregistrată la Direcția Servicii Integrate sub nr. 5947/25.09.2018, prin care a fost 

transmis documentul „Completare la Raport privind determinarea pierderilor de energie termică în bilanțul 

termoenergetic al funcționării Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) 

București, întocmit conform contractului nr. 2.14.1/16.02.2018‖ – document întocmit de Elsaco Esco și 

înregistrat la adresa Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București sub nr. 

65178/25.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă completarea bilanțului energetic al Sistemului de termoficare al Sistemului de 

Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) București, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 556/23.08.2018 cu documentul „Completare la Raport privind 

determinarea pierderilor de energie termică în bilanțul termoenergetic al funcționării Sistemului de 

Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) București, întocmit conform contractului nr. 

2.14.1/16.02.2018‖, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 821 

 

 

*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 compensării valorice a pierderilor financiare ale RADET,  

înregistrate în anul 2017, datorită aprobării cu întârziere a ajustării tarifelor 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 693/14.11.2018 și al Direcției Generale 

Economice nr. 10673/14.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 288/21.11.2018, raportul Comisiei pentru 

utilități publice nr. 33/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 815/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București  nr. 78006/13.11.2018, 

înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 7706/13.11.2018; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 555/2018 pentru ‖Normele locale privind 

metodologia de stabilire și achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului 

de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului 

București, în vederea regularizării subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate‖; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 40 alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7 și art. 8 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006, privind unele măsuri 

pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

215/2001 privind 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 compensarea valorică a pierderilor financiare datorate aprobării cu întârziere a 

tarifelor, înregistrate de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București în anul 2017, la 

nivelul sumei de 85.249.996,60 lei. 

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

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 



127 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 822 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei  

termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte  

termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere a  

energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 694/14.11.2018 și al Direcției Generale 

Economice nr. 10676/14.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe nr. 289/21.11.2018, raportul Comisiei pentru 

utilități publice nr. 34/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 816/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Adresele Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București nr. 61637/11.09.2017, 

66361/27.09.2018 și 77262/09.11.2018 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 

7706/13.11.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 5, pct. 20, art. 40 alin. (8) și alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare 

cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. (9) alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, modificată și 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008; 

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

215/2001 privind 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 avizează de principiu tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică 

prin sistemul centralizat de încălzire a municipiului București, după cum urmează: 

 a) tariful pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un 

nivel de 162,05 lei/Gcal (fără TVA); 

 b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un 

nivel de 97,27 lei/Gcal (fără TVA). 

 Art.2 Se avizează de principiu tariful de producere și distribuție a energiei termice la Centrale 

Termice de cvartal la un nivel de 462,28 lei/Gcal (fără TVA). 

 Art.3 Se avizează de principiu tariful de producere a energiei termice la Centrala Termică – Casa 

Presei Libere (CPL) la un nivel de 277,54 lei/Gcal (fără TVA). 
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 Art.2 Direcțiile Generală Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 823 
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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. 120/28.03.2018 privind  

acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și  

serviciilor medicale denumit Voucher – ul Materna București astfel cum a fost modificată prin  

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 260/04.05.2018 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 6141/13.11.2018 și al Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 290/21.11.2018, raportul Comisiei sănătate ți 

protecție social nr. 80/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 817/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 292/2011, privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit 

o formă de protecție în România, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

120/8.03.2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

260/04.05.2018 conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

120/28.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 824 

 

 

 

*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 modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.  

292/19.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 6031/07.11.2018 și al Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 291/21.11.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție social nr. 81/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 819/21.11.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 19, art. 115 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, privind 

asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 2, art. 36 alin. (2) și alin. (4), art. 48 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004, actualizată 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 4, art. 23 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 27 alin. (1) și alin. (3) din Convenția cu privire la 

drepturile copilului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 

1989; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se aprobă modificarea Metodologiei de acordare a stimulentului pentru copii cu handicap, 

anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/19.07.2017, conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

292/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 
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 Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 cotizației anuale către Asociația Centru Municipal pentru Dialog  

București, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită prin  

asocierea Municipiului București cu Centrul pentru Tineret al Municipiului București și  

Centrul pentru Seniori al Municipiului București 

  

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

specialitate nr. 7837/15.11.2018 al Direcției Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 292/21.11.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 29/22.11.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 820/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, înregistrată la Direcția 

Cultură, Învățământ, Turism sub nr. 7801/15.11.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii nr. 3/09.10.2018 a Adunării Generale a Asociației Centru Municipal pentru Dialog 

București și anexa la aceasta prin care se stabilește cotizația anuală a asociaților; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 476/26.07.2018 privind constituirea 

Asociației Centru Municipal pentru Dialog București; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă cotizația anuală necesară pentru funcționarea Asociației Centru Municipal pentru 

Dialog București, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită prin asocierea 

Municipiului București cu Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București. 

 Art. 2 Se aprobă cotizația anuală în cuantum de 1.250.000 lei a Municipiului București, în calitate de 

asociat – membru fondator, către către Asociația Centru Municipal pentru Dialog București. 

 Art. 3 Se aprobă cotizația anuală în cuantum de 1.250.000 lei a Centrului pentru Tineret al 

Municipiului București, în calitate de asociat – membru fondator, către Asociația Centru Municipal pentru 

Dialog București. 
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 Art. 4 Se aprobă cotizația anuală în cuantum de 1.250.000 lei a Centrului pentru Seniori al 

Municipiului București, în calitate de asociat – membru fondator, către Asociația Centru Municipal pentru 

Dialog București. 

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

Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 826 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumurilor tarifelor practicate de Școala de Artă București, Universitatea 

Populară ‖Ioan I. Dalles‖ și Casa de Cultură ‖Friedrich Schiller‖, instituții publice de cultură de 

interes local ale Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 6228/03.10.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 293/21.11.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 86/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 821/21.11.2018  din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale; 

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

215/2001 privind 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 cuantumurile tarifelor practicate de Școala de Artă București, Casa de Cultură 

‖Friedrich Schiller‖ și Universitatea Populară ‖Ioan I. Dalles‖, instituții publice de cultură de interes local ale 

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

 Art.2 Cuantumurile tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru perioada 2018 – 2019. 

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

Școala de Artă București, Casa de Cultură ‖Friedrich Schiller‖ și Universitatea Populară ‖Ioan I. Dalles‖ vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 827 

 

 

*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 cuantumurilor tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București, instituție 

publică de cultură de interes local a Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7477/02.11.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 294/21.11.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 87/21.11.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 822/21.11.2018  din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

215/2001 privind 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 cuantumurile tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București, instituție publică 

de cultură de interes local a Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Cuantumurile tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru perioada 2018 – 2019. 

 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 828 

 

 

*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 reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București 

 

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1320/1/ 12.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finațe nr. 296/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 824/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 58925/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanței 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, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se reorganizează Direcția Generală Infrastructură cu reîncadrarea personalului existent în 

cadrul acesteia. 

 (2) Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale 

Infrastructură conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.2 (1) Se reorganizează Direcția Administrație Publică, cu reîncadrarea personalului existent în 

cadrul acesteia. 

 (2) Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Administrație 

Publică conform anexelor nr. 3 și 4 la prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Cultură, Învățământ, Turism 

conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 

 Art.4 (1) Se înființează Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație prin reorganizarea Serviciului 

Spațiu Locativ și cu Altă Destinație.  

 (2) Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație este o structură distinctă în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General al Municipiului București. 
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 (3) Salariații din cadrul Serviciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație se reîncadrează în Direcția 

Spațiu Locativ și cu Altă Destinație. 

 (4) Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Spațiu Locativ 

și cu Altă Destinație conform anexelor nr. 6 și 7 la prezenta hotărâre. 

 Art.5 (1) Se schimbă denumirea tuturor funcțiilor publice de execuție din clasa I de consilier (S) și 

inspector (S) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General în funcții publice de execuție din 

clasa I de expert (S). 

 (2) Salariații aparatului de specialitate al Primarului General încadrați în prezent în funcții publice de 

execuție din clasa I de consilier (S) și inspector (S) se numesc în funcții publice de execuție din clasa I de 

expert (S). 

 Art.6 (1) Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre. 

 (2) Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General este de 1270. 

 Art.7 Anexele nr. 1 - 8 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 

 Art.8 Organigrama aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și completează în consecință conform art.1, art. 2 și art. 4 din prezenta hotărâre. 

 Art.9 (1) Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 

General - anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 a)  La art.20 alin.(2) după punctul 31 se introduce punctul 32 cu denumirea ‖ Direcția Spațiu Locativ 

și cu Altă Destinație‖. 

 b) Art. 50, 51, 52 și 53  (regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale 

Infrastructură) se abrogă. 

 c) Art. 75, 76, 77 și 78 (regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Administrație Publică) 

se abrogă. 

 d) Art. 131 (regulamentul de organizare și funcționare al Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă 

Destinație) se abrogă. 

 e) Subsecțiunea 16.4 devine 16.3 și subsecțiunea 16.5 devine 16.4. 

 f) Art. 179, 180 și 181 (regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Cultură, Învățământ, 

Turism) se abrogă. 

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

anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările 

ulterioare se modifică în consecință și se completează corespunzător anexelor nr. 2, 4, 5 și 7 la prezenta 

hotărâre. 

 Art.10 Art.3 alin.(2) la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu 

modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

562/2018 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art.11 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 

nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.  

 Art.12 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile, în 

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

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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, a statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Masca 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 12767/1/07.11.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7673/ 12.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 89/2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 

297/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 825/2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

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; 

 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 organigrama, cu un număr total de 59 posturi, din care 5 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Teatrului Masca, conform anexelor nr. 1, 

nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 406/ 2016 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul Masca vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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,  a statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Ion Creangă 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 12502/1/05.11.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7508/05.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 90/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 298/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 826/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 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; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 126 posturi, din care 14 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Teatrului Ion Creangă, conform anexelor nr. 1, nr. 

2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 409/2016 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul Ion Creangă vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 831 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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,  a statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Muzeului Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 12618/1/05.11.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7511/05.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 91/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 299/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 827/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 

5809/D.P.C./18.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, 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; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, 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, cu un număr total de 154 posturi, din care 16 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Muzeului Municipiului București, conform 

anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2017 și prevederile 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 196/2018 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi 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 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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, a statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Teatrului „C.I. Nottara‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 12778/1/07.11.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7606/08.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 92/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 300/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 828/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 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; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 151 posturi, din care 14 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Teatrului „C.I. Nottara‖, conform 

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

 Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 648/2017 și prevederile 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 647/2018 îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul „C.I. Nottara‖ vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 833 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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,  a statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Mic 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 12926/1/08.11.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7671/12.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 93/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 301/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 829/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 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; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 146 posturi, din care 13 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Teatrului Mic, conform anexelor nr. 1, nr. 

2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 363/2018, precum și orice 

altă prevedere contrară prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul Mic vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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,  a statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Teatrului Dramaturgilor Români 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 13050/1/12.11.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7752/13.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 94/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 302/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 836/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 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; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 36 posturi, din care 5 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Dramaturgilor Români, conform 

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

 Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/2017 îşi încetează 

aplicabilitatea. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul Dramaturgilor 

Români vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 835 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexelor nr. 3 şi nr. 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale 

aflate în administrarea municipalităţii, prin Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

650/26.09.2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 13032/1/08.11.2018;  

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 82/21.11.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 831/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare nota de fundamentare a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti, transmisă prin adresa nr. 27242/08.11.2018 şi înregistrată la Direcţia Managementului 

Resurselor Umane cu nr. 13032/08.11.2018 şi avizul conform al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/4592, 6982, 

8439, 9447/SP/1377/28.02.2018, privind structurile organizatorice ale spitalelor prevăzute în anexele nr. 3 

şi nr. 10 din prezenta hotărâre; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.l  Se aprobă modificarea anexei nr. 3 "Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Nefrologie 

Dr. Carol Davila" din Hotărârea C.G.M.B. nr. 567/2018, conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. II Se aprobă modificarea anexei nr. 10 "Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Psihiatrie 

Prof. Dr. Alexandru Obregia‖ din Hotărârea C.G.M.B. nr. 567/2018, conform anexei nr. 2 din prezenta din 

prezenta hotărâre. 

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

 Art. IV Anexele nr. 3 şi nr. 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 567/2018 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. V Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 567/2018 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

650/26.09.2018, rămân neschimbate. 
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 Art.VI Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, spitalele prevăzute la art. I şi art. II vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 836 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti pe perioada 23 noiembrie 2018 – 22 februarie 2019 

 

 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 doamna consilier Raiciu Anca Daniela în funcţia de preşedinte de şedinţă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 23 noiembrie 2018 – 22 februarie 2019. 

 

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

din data de 22.11.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2018 

Nr. 837 
  



155 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1  

  

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  
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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 denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular 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 Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ 

preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul 

școlar 2018 - 2019; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 106725/28.09.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 112369/12.10.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10642/04.09.2018 înaintate de Liceul 

Teoretic Internaţional Bucureşti, prin intermediul Fundaţiei ,,Drumul Educaţiei‖; 

 - Hotărârea nr. 01/15.02.2017 emisă de Consiliul de Administraţie al Fundaţiei ,,Drumul Educaţiei‖; 

 - Avizul nr. 12/09.11.2018 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, 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 funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 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 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului 

București; 

 - Ordinul Ministrului Educației Naţionale nr. 3500/20.03.2017 privind acordarea autorizării de 

funcţionare provizorie Fundaţiei ,,Drumul Educaţiei‖, din municipiul Bucureşti pentru unitatea de 

învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional Bucureşti din municipiul 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 

  

    

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular    Liceul Teoretic 

Internaţional Bucureşti, cu sediul în București, Str. Hambarului, nr. 12A, Sector 2, conform anexei ce 

cuprinde 1 paginăşi 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 particular 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, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 350 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusive anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular 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 Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ 

preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul 

școlar 2018 – 2019; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 114535/17.10.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 115050/24.10.2018 întocmit de Direcția Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6406/07.06.2018 înaintate de Grădiniţa 

―Alfred Fronius‖, prin intermediul persoanei juridice iniţiatoare Asociaţia ,,Alfred Fronius‖; 

 - Avizul nr. 11/09.11.2018 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, 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 funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului 

București; 
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 - Ordinul Ministrului Educației Naţionale nr. 4599/17.08.2017 privind acordarea autorizării de 

funcţionare provizorie Asociaţiei ,,Alfred Fronius‖ din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ 

preuniversitar particular Grădiniţa ,,Alfred Fronius‖ din municipiul 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 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ―Alfred 

Fronius‖, cu sediul în București, Str. Tunari, nr. 39, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 paginăşi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 247/30.08.2018 privind aprobarea 

denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care     va funcționa la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 351 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  

nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în  

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ  

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 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, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr.250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare 112189/11.10.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 113432/16.10.2018întocmit de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - 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 prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.75/2005, privind asigurarea calităţii 

educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, cu 

modificările şi completările ulterioare,; 

 - Art.96 alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art.11 alin (1), alin.(4) lit.e).şi art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municicpiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali;   

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

   

 Art. I  Pe data prezentei, anexa nr.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 250/30.08.2018  privind  desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se 

modificăşi se va completa cu poziţiile de la nr.37 – la nr.39,  menţionate în anexa ce conţine 1 paginăşi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale  Hotărîrii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018  privind  

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 şi Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar în cauză, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 352 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 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 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/2010 

 privind aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu  

destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă,  

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 157/2010 privind aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, 

cu destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă, din administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 122806/07.11.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 123833/16.11.2018 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului 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; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 157/13.12.2010 privind aprobarea preluării imobilului situat 

în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – 

grădiniţă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. I Se modifică şi se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

157/13.12.2010 privind aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu 

destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexei ce conţine o paginăşi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/13.12.2010 privind 

aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu destinaţia de unitate de 

învăţământ preuniversitar de stat - grădiniţă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 353 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral 

http://www.ps2.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 administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru  

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5,  

Sector 2, cu destinaţia de  spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului  

educaţional - semiinternat - de către Şcoala Gimnazială nr. 24 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 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, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 

prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. 

Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de  spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - 

semiinternat - de către Şcoala Gimnazială nr. 24 

 Analizând: 

 - Nota de Fundamentare nr.4514/30.10.2018, întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 -  serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local 

Sector 2; 

 - Raportul de Specialitate nr.124707/16.11.2018 al Direcţiei Urbanism Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu  din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Raportul de Specialitate nr.126864/19.11.2018 al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar , precum şi 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - Dispoziţia nr. 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 prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea 673/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 412/2018 privind excluderea din lista 

anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 271/2002 modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 109/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, a unei părţi din imobilul situat în Str. Fierari nr. 5, sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind trasmiterea în administrarea D.G.A.P.I. 

Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de 

învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă administrarea de către Consiliul Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, a imobilului construcţie şi teren situat în Str. 

Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - 

semiinternat - de către Şcoala Gimnazială nr. 24, identificat în conformitate cu Anexele 1 şi  2  ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Predarea-primirea bunurilor imobile menţionate la articolul 1 se va face pe bază de protocol 

de predare - primire încheiat între Consiliul Local al Sectorului 2 în calitate de predător şi Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în calitate de primitor.  

  

 Art.3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 să efectueze demersurile pentru efectuarea documentaţiei cadastrale în scopul înscrierii 

în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a  dreptului de proprietate şi a dreptului de administrare a 

imobilului situat în Bucureşti, Str. Fierari nr. 5, Sector 2, în conformitate cu dispoziţiilor Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art.4 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 să efectueze demersurile necesare în vederea modificării inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin 

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 
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  Art.5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Art.6  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 354 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2 
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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 acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire 

la înscrierea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului - teren situat în 

str. Corăbească (fostă parcela nr.31) nr.16 Sector 2 Bucuresti şi cu privire la 

transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 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, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la înscrierea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului - 

teren situat în str. Corăbească (fostă parcela nr.31) nr.16 Sector 2 Bucureşti şi cu privire la transmiterea 

acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

 Analizând: 

 - Nota de Fundamentare nr.4573/31.10.2018, întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 -  serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local 

Sector 2; 

 - Raportul de Specialitate nr.120901/07.11.2018 al Direcţiei Urbanism Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu  din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Raportul de Specialitate nr.122547/07.11.2018 al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Contractul de vânzare- cumpărare încheiat între Anton Alexandru- Emil şi Consiliul Local Sector 2 

autentificat prin Încheierea de autentificare nr.46 din data de 01.11.2007; 

 - Încheierea nr.1064853 din data de 13.11.2007 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti Sector 2; 

 - Extras de Carte Funciară nr.212472 pentru terenul situat în str. Corăbească (fostă parcela nr.31) 

nr.16, Sector 2 Bucureşti; 

 - Extras de Carte Funciară nr.216235 pentru terenul situat în str. Atanase Ionescu nr.25,  Sector 2 

Bucuresti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar , precum şi 

http://www.ps2.ro/
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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 prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind trasmiterea în administrarea D.G.A.P.I. 

Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de 

învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (6) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit.(j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti a imobilului - teren în suprafaţă de 208 mp situat pe str. Corăbească nr.16 (fostă 

parcela 31), înscris în Cartea Funciară nr.212472 (CF vechi 74472, nr. cadastral 13284/1) a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, cu destinaţia învătământ preuniversitar de stat - grădiniţă. 

 Art. 2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, a imobilului - teren, prevăzut la art. 1, în vederea realizării operaţiunilor de cadastru şi evidenţă 

imobiliară, respectiv alipirea într-un singur imobil, cu destinaţia – teren aferent unităţii de învătământ 

preuniversitar de stat – Grădiniţa nr. 256, a următoarelor terenuri: 

 teren în suprafaţă de 208 mp, situat pe Str. Corăbească nr. 16 (fosta Parcela nr. 31) Sector 2, 

Bucureşti, identificat în Cartea funciară nr. 212472 (CF vechi 74472, nr. cadastral 13284/1); 

 teren în suprafaţă de 2550 mp (din acte) şi 2087 mp (din măsurători), situat în Str. Atanase 

Ionescu nr. 25, Sector 2, Bucureşti, identificat în Cartea funciară nr. 216235 (CF vechi 50972, 

nr. cadastral 13284). 

http://i720.ll/
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 Art. 3 (1) Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în 

evidenţele cadastrale a suprafeţei de teren rezultatăîn urma alipirii. 

  (2) Se împuterniceşti Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze actul de alipire şi să întreprindă toate demersurile în vederea 

finalizarea documentaţiilor cadastrale şi înregistrare în Cartea Funciară a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti a imobilului situat în str. Atanasie Ionescu nr.25 în care funcţionează Grădiniţa nr.256 - unitate 

de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi cererile şi documentaţiile necesare în acest scop. 

 

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Art. 5  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 355 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate 

cauzată de incendiu, doamnei Dragomir Gabriela 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru 

depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu, doamnei Dragomir Gabriela; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 132327/07.11.2018 şi Nota de fundamentare nr. 133624/09.11.2018 

prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 124823/14.11.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 126055/15.11.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia 

cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și 

Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență,în cuantum de 10.000 lei, doamnei Dragomir 

Gabriela, având CNP    , pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu. 

 

 Art. 2 Finanţarea ajutorului de urgenţă menţionat la art. 1 se face din bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prin fonduri alocate cu această destinaţie. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Muncipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 356 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 

                pentru Anghel Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti, 

Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 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, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate 

bugetului local al Sectorului 2 pentru Anghel Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,     

       Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 113867/16.10.2018 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. 116416/23.10.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea formulată de domnul Anghel Gheorghe, înregistrată la organul fiscal sub nr. 

180424/27.09.2018; 

 - Certificatul de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 pentru dl 

Anghel Gheorghe; 

 - Referatul ,,A‖ nr. 183210/01.10.2018 avizat de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2; 

 - Referatul ,,B‖ nr. 184291/03.10.2018 avizat de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi 

competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a 

înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare      

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către 

Anghel Gheorghe, CNP     , cu domiciliul în Bucureşti,     Sector 2, în 

cuantum total de 9779 lei, pentru o perioadă de 24 luni. 

  

 Art.2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu îşi îndeplineşte 

obligaţiile stabilite de lege şi reglementate prin metodologia de acordare a facilităţilor fiscale, ca fiind 

ulterioare adoptării prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 357 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 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 22.11.2018 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 stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi 

aprobarea contribuţiei acestora 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la 

domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 122617/07.11.2018 întocmite de Direcția 

Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 125668/15.11.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia 

cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și 

Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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 prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 - 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, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

http://www.ps2.ro/
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persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, 

serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale. 

  

 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 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă tipurile de activități și costul serviciilor de îngrijire personală acordate la domiciliu, 

destinate persoanelor vârstnice, în funcție de gradul de dependență, conform anexei nr. 1, ce conţine un 

număr de 2 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Se aprobă contribuția persoanelor vârstnice, în funcție de veniturile realizate pe membru de 

familie, conform anexei nr. 2, ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 37/29.05.2015 privind aprobarea 

proiectului ,,Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 358 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 285/30.08.2018 privind 

majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. 

Emancipării nr. 48 A, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

285/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 

82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, 

pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48 A, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 116675/23.10.2018 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. 122544/07.11.2018 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, 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: 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 285/30.08.2018privind 

majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la 

adresa din str. Emancipării nr. 48 A, Sector 2, Bucureşti se revocă. 

  

 Art. 2 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. 3 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

a) prin intermediul serviciului poştal; 

b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 359 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 48/20.03.2018 privind  

majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca  

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului  

aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017,  

pentru terenul situat la adresa din Str. 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, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

48/20.03.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, 

ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. 

Fibrei nr. 18-24, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125813/15.11.2018 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. 126239/16.11.2018 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, 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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 48/20.03.2018 privind 

majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 

81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-

24, Sector 2, Bucureşti se revocă. 

  

 Art. 2 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. 3 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

a) prin intermediul serviciului poştal; 

b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 

d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 
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astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 360 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 110/26.04.2018 privind  

majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca  

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului  

aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017,  

pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2,  

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

110/26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 

2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa 

din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125118/13.11.2018 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. 126237/16.11.2018 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, 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: 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/26.04.2018 privind 

majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 

81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu 

Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti se revocă. 

  

 Art. 2 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. 3 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; 



186 

 

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. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 361 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 288/30.08.2018 privind  

majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.  

119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din 

str. Icoanei nr. 111, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

288/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 

82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, 

pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125814/15.11.2018 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. 126240/16.11.2018 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, 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: 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.  288/30.08.2018 privind 

majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la 

adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, Bucureşti se revocă. 

  

 Art. 2 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. 3 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

a) prin intermediul serviciului poştal; 

b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 362 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa de îndată din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 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, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr.116695/23.10.2018 întocmit de Direcţia Urbanism Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu  din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Adresa nr.120865/08.11.2018 întocmită de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ 

din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Avizul Comisiei Juridică, 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 prevederile cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Dispoziţia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor procedurale privind elaborarea şi 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 

http://www.ps2.ro/


191 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I Se aprobă modificarea punctului 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr.3/2014 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, după 

cum urmează: 

,,20. Documentaţiile de urbanism respinse prin hotărâre de Consiliul Local pot fi reintroduse pe 

ordinea de zi cu respectarea actelor normative ce reglementează materia amenajării teritoriului şi 

urbanismului aflate în vigoare ‖. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014 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, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  va asigura ducerea la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 363 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 22.11.2018 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 documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Fundeni 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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. 

Fundeni nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 105214/25.09.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 105215/25.09.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 31A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 25 CA 2/13 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 

  

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Șoseaua Fundeni Nr. 31A, Sector 2, București – 

Imobil De Locuințe Colective – 2s(D)+P+12E şi piscină exterioară, în conformitate cu anexele nr. 1 și 

2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 364 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două)exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 115293/18.10.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 115294/18.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 47 CA 4/13 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia 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. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2. 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A, Sector 2, 

București – Consolidare, reconformare/ extindere/ supraetajare 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. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 365 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Intr. Chefalului nr. 8 (fostă Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, fostă Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4) 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intr. 

Chefalului nr. 8 (fostă Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, fostă Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4) Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 108723/ 03.10.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 108721/ 03.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD Chefalului nr. 8 (fosta Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, fostă Str. Fabrica 

de Glucoză nr. 2-4), Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 48 CA 4/15 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia 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. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Intr. Chefalului nr. 8 (fosta str. Barbu Văcărescu 

nr 164A, fostă str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4 ), Sector 2, București – Construire imobil de locuințe 

colective – S+P+4E,  în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 366 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două)exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 115847/22.10.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 115848/22.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 72 CA 6/17 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sector 2, 

București – Imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 367 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str.Țepeș Vodă nr. 92-94, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Str.Țepeș Vodă nr. 92-94, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 113476/15.10.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 113473/15.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str.Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 15 CA 2/1 din 20.03.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str.Țepeș Vodă nr. 92-94, Sector 2, București – 

Imobil de locuințe colective – S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 368 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Stăvilarului nr. 28A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Stăvilarului nr. 28A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125552/14.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125554/14.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 42 CA 4/11 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia 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. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Stăvilarului nr. 28A, Sector 2, București – 

locuință unifamilială – D+P+1E+E2r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 369 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Iancu Căpitanu nr. 20, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Iancu Căpitanu nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 124076/12.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 124075/12.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Iancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 44 CA 4/10 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia 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. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Iancu Căpitanu nr. 20, Sector 2, București – 

Consolidare, reconformare și supraetajare locuință – Sp+P+1E+2Er, în conformitate cu anexele nr. 1 

și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 370 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două)exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Gherase nr. 90-92-92A și 94, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. 

Gherase nr. 90-92-92A și 94, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125634/14.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125635/14.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Gherase nr. 90-92-92A și 94, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 61 CA 6/2 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Șoseaua Gherase nr. 90-92-92A și 94, Sector 2, 

București – Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M/ E3 retras (mansarda/etajul 3 retras se va 

înscrie în volumul acoperişului în suprafaţă de maxim 60% din aria construită), în conformitate cu 

anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 371 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Sinaia nr. 36, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Sinaia nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 123596/09.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 123594/09.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Sinaia nr. 36, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 70 CA 6/15 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Sinaia nr. 36, Sector 2, București – Imobil de 

locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 372 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Refrenului nr. 9, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Refrenului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 123593/09.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 123592/09.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Refrenului nr. 9, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Refrenului nr. 9, Sector 2, București – 

Consolidare, reconformare și supraetajare locuință – Sp+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, 

părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 373 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Morarilor nr. 2, 4, Str. Baia de Aramă Nr. 1, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. 

Morarilor nr. 2, 4, Str. Baia de Aramă Nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125541/14.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125547/14.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Morarilor nr. 2, 4, str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 49 CA 4/20 din 12.06.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia 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. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Șos. Morarilor Nr. 2, 4, Str. Baia de Aramă Nr. 1, 

Sector 2, București – Reactualizare şi modificare - etapa II PUD - Ansamblu de locuinţe colective – 

- 5 X 2S+P+14E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 374 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Hispania nr. 26A, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Hispania nr. 26A,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125734/15.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125733/15.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Hispania nr. 26A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 63 CA 6/5 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. - 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Hispania nr. 26A, Sector 2, București – Imobil 

de locuințe colective - S+P+3E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 375 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Declamării nr. 14, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Declamării nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125736/15.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125735/15.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Declamării nr. 14, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 78 CA 6/23 din 04.10.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Declamării nr. 14, Sector 2, București – 

Consolidare, supraetajare și extindere locuință existentă C2-P+1E+pod, în conformitate cu anexele 

nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul 

de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 376 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și afost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 125703/15.11.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 125704/15.11.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 83 CA 7/5 din 06.11.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Valea Jiului nr. 3-5-5A, Sector 2, București – 

Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 377 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 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, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „TEAM-UP: 

Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 137157/16.11.2018 și Nota de Fundamentare nr.137159/16.11.2018 

prezentate de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 127719/21.11.2018 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 Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Decizia privind finalizarea procesului de evaluare, transmisă prin adresa nr. 

MFE/DGPECU/80936/05.11.2018; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2, București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralăşi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi 

afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

 - Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului 

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

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Autorității Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 35/2003 privind aprobarea 

Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a 

ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

 - Ordinul ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 288/2006 pentru aprobarea 

standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor‖, apelul de proiecte nr. POCU/480/4/19, prevăzut în anexa  – Cererea de finanţare, care cuprinde 

806 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2.(1) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Direcției Generale de Asistență Socialăși 

Protecția Copilului Sector 2 în cadrul proiectului este de 21.339.852,00 lei. 

  (2) Din suma prevăzută la articolul 2 alineatul (1), 84,44 % sunt fonduri nerambursabile FSE/ 

ILMT, 13,56 % sunt fonduri nerambursabile din bugetul naţional şi 2% este valoarea cofinanţării eligibile a 

Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2. 

  (3) Consiliul Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti va asigura această contribuţie, în 

cuantum de 426.802 lei, respectiv 2% din cheltuielile totale eligibile aferente Direcției Generale de 

Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în cadrul proiectului. 

  

 Art.3. (1) Prin acest proiect, vor fi recuperate cheltuielile salariale ale asistenților maternali existenți 

în sistem din perioada 2014 – 2018 în valoare de 9.808.644,00 lei, cheltuieli ce au fost deja efectuate de 

Consiliul Local Sector 2. 

  (2) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura finanțarea cheltuielilor cu 

salariile asistenţilor maternali aflați în plată la data semnării contractului de finanțare înregistrat sub nr. 

16044/8.11.2018 ANPDCA și nr. 83109/8.11.2018 MFE. 
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  (3) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va prelua finanțarea cheltuielilor cu 

salariile asistenților maternali ce au făcut obiectul implementării proiectului, după finalizarea implementării 

acestuia. 

  

 Art.4. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 să semneze documentele necesare în vederea implementării proiectului prevăzut la art. 

1 din prezenta hotărâre. 

  

 Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi 

Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.          

  (2)  Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN  

CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 378 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 809 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 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 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita 

(situaţia nr. 6) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.11.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita (situaţia nr. 6); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 126426/16.11.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 127972/21.11.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 13383/07.02.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului 

financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - Adresa nr. 120375/01.11.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 6 în 

valoare de 400.000 lei pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind 

încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situaţia nr. 6) în valoare de 

400.000 lei, pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economicăşi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 379 

Bucureşti, 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Înţelegerii de cooperare 

între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti din România şi 

Districtul MIYUN, Beijing din Republica Populară Chineză 

 

Consiliul General al Sectorului 3 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 extraordinară, azi 15.11.2018 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 245999/CP/08.11.2018 a Primarului Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 244508/07.11.2018 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă; 

- Avizul nr. H 2-2/171 al Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Tratate ; 

 Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 

18048/02.02.2018; 

- HCGMB nr. 591/06.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a 

hotărâ cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica 

Chineză; 

- Adresa nr. 244557/07.11.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă – Serviciul 

Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 16 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
 
modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 

- Art. 3 din Înțelegerea de cooperare; 

Luând în considerare: 

- Procesul verbal al Comisiei de validare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 81 alin. (2) lit. p) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1 :Se aprobă Înțelegerea de cooperare între Sectorul 3 al Municipiului București din România și 

Districtul MYIUN, Beijing din Republica Populară Chineză, conform anexei care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze pentru și în numele Sectorului 3 al 

Municipiului București, Înțelegerea de cooperare, prevăzută la art. 1. 

 

 Art. 3. Se desemnează coordinator al implementării Înțelegerii de cooperare domnul Circa Honorius 

Edward Adrian. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Aparatul de specialitate și coordonatorul desemnat la art. 3, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  542 

DIN  15.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCLS 3 nr. 495/30.10.2018 referitoare la numărul 

de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București 

în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţţile 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 extraordinară, azi 28.11.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 256297/CP/20.11.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 255535/19.11.2018 al Direcţiei Învățământ Cultură –  

Serviciul Administrare Unități de Învățământ și Relații cu Unități de Cult; 

 - Adresa nr. 3968/13.11.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 84; 

 - Adresa nr. 2472/19.10.2018 a Liceului Tehnologic ,,Dragomir Hurmuzescu’’ ; 

 - HCLS 3 nr. 495/30.10.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în 

semestrul I al anului școlar 2018-2019; 

 - Adresa nr. 255553/19.11.2018 a Direcției Învățământ Cultură – Serviciul Administrare Unități de 

Învățământ și Relații cu Unități de Cult; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul MECTS nr. 3470/07.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 

5576/2011; 

 - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind nornmele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată
2
, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de îmvățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret; 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; 

 - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 81 alin. (2) lit. p) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. I. Numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semstrul I al anului şcolar 2018-2019, 

aprobate prin HCLS 3 nr. 495/30.10.2018, se modifică după cum urmează: 

 

 1. Articolul 1 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

‘’a) Burse de performanță în număr de 307, în cuantum de 200 lei lunar” 

 

 2. Articolul 1 alin (1) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

‘’c) Burse de ajutor social în număr de 973, în cuantum de 150 lei lunar” 

 

 3. Articolul 1 alin (2) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

‘’b) Burse de merit în număr de 4587, în cuantum de 100 lei lunar” 

 

 4. Articolul 1 alin (2) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

‘’d) Burse de ajutor social în număr de 746, în cuantum de 150 lei lunar‖ 

 

 5. Articolul 1 alin (3) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

‘’d) Burse de ajutor social în număr de 835, în cuantum de 300 lei lunar” 

 

Numărul total de burse acordate, luând în calcul și modificările de mai sus, pentru semestrul 

I al anului școlar 2018-2019, va fi de 10994 burse. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 495/30.10.2018, ramân 

neschimbate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  554 

DIN  28.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Direcțiri Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 3 ca partener în cadrul proiectului 

‘’Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor’’, 

inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 extraordinară, azi 28.11.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 259838/CP/23.11.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 112250/21.11.2018 al Direcţiei Administrative Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 3; 

 - Adresa nr. 112252/21.11.2018 a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 3, înregistrată cu nr. 259572/CP/22.11.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

 - OUG nr. 40-2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ghidul Solicitantului – condiții specifice – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, 

prin consolidarea rețelei de asistenți maternali AP 4/PI 9.ivl OS 4.5 &4.14 - POCU; 

 - HG nr. 679/2003 privind condiţiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și Statutul 

asistentului maternal profesionist; 

 - Art. 112 alin. (2) lit. j(, art. 136 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei ; 

 - Art. 62 alin. (1) lit. b), art. 64 alin (1) și art. 122 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; 

 - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, 

ONG-uri, agenți economici, precum și relații cu mass-media; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 81 alin. (2) lit. p) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asietnță Socială și Protecția Copilului Sector 3, 

în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul 

Proiectului ‘’Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor’’, cu finanțare în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, ce se va desfășura pe o perioadă de 120 luni, cu un 

buget total de 2.657.162.612, 32 de lei. 

 

 Art. 2. Se aprobă contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 3, 

în valoare de 581.788,01 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă în suma de 29.089.005, 01 lei, precum 

și suportarea eventualelor cheltuieli suplimentare și/sau neelegibile ce pot apărea în perioada de 

implementare a proiectului în sarcini acesteia. 

 

 Art. 3. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului 

Sector 3 să îndeplinească orice formalitate și să semneze orice document în legătură cu implementarea 

acestui proiect. 

 

 Art. 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura 

sustenabilitatea Proiectului pentru o perioadă de minim 3 ani după închiderea Proiectului. 

 

 Art. 5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  556 

DIN  28.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind condiţiile de organizare și desfășurarea a concursului de recrutare  

pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuție vacante din cadrul  

Direcției Generale de Poloție Locală, în data de 27.02.2019 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 extraordinară, azi 28.11.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 262053/CP/27.11.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 261519/26.11.2018 al Serviciul Organizare Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; 

 - Referatul nr. 259731/23.11.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală; 

 - Adresa nr. 261583/26.11.2018 a Serviciului Resurse Umane; 

În conformitate cu prevederile: 

 - HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și Dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
2
, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Art. 9 alin.(2) din HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de admistrației publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă condițiile de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea 

unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Monitorizare Instituții Publice și 
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Biroului Ordine Publică Parcuri, în data de 27 februarie 2019, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Organizare Resurse Umane va duce la îndeplinire 

prevderile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  558 

DIN  28.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.8.1/8719/05.11.2018 al Direcţiei Economice; 

 

Luând în considerare prevederile: 

-   art.8. litera a) art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin . (1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) şi (8) 

art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel că: 

 Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 762.701 mii lei, conform anexei 

nr. 1; 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează : 

 - Anexa nr. 1.1;  - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018 

 - Anexa nr. 1.2;   - Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018; 

  

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât 

şi la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - Anexa 2.  - 49.02    - Buget local 

 - Anexa 3.   - capitol bugetar 51.02  - Autorități publice și acțiuni externe 

 - Anexa 3.1  - cap.51.02.01.03    - Primăria sector 4 autorități executive 

 - Anexa 4.   - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 4.1  - cap.54.02.10    - Direcţia Generala de Evidenţă a Persoanelor    

 - Anexa 5.   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 5.1  - cap.61.02.03.04   - Poliţia Locală  
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 - Anexa 6.   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  

 - Anexa 6.1  - cap.65.02.03.01    - PS4  - învățământ preșcolar 

 - Anexa 6.2  - cap.65.02.03.01    - DAUI - învățământ preșcolar 

 - Anexa 6.3  - cap.65.02.03.02    - PS4- învățământ primar 

 - Anexa 6.4  - cap.65.02.03.02    - DAUI - învățământ primar 

 - Anexa 6.5  - cap.65.02.04.01    - PS4 - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 6.6  - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 6.7  - cap.65.02.04.02   - PS4 - învățământ secundar superior 

 - Anexa 6.8  - cap.65.02.04.02   - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 6.9    - cap.65.02.07.04    - PS4 - învățământ special 

 - Anexa 6.10   - cap.65.02.07.04    - DAUI - învățământ special 

 - Anexa 7.  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 7.1  - cap.67.02.03.30   - Centrul European Cultural și de Tineret pentru  

           UNESCO „N. Bălcescu‖ 

 - Anexa 7.2  - cap.67.02.05.03    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone  

            verzi, baze sportive şi de agrement  

 - Anexa 8.   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 8.1  - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 8.2  - cap.68.02.05.02   - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 

 - Anexa 9.   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 9.1  - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 10.  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 10.1  - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 - Anexa 10.2 - cap.84.02.50   - Direcția Mobilitate Urbană 

 - Anexa 11.  - cap.70.10.50   - Direcția Piețe și Gestionare Activități  

            Comerciale  

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi 

pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

 - Anexa nr. 12. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 13, ,,Lista de investiţii a Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „N. 

Bălcescu‖ 

 - Anexa nr. 14, ,,Lista de investiţii a Direcției de Mobilitate Urbană‖; 

 - Anexa nr. 15, 15.1, ,,Lista de investiţii a Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ‖ 

 - Anexa nr. 16, 16.1, ,,Lista de investiţii a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale ‖ 

 

 Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum 

şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă 
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din prezenta hotărâre: 

 - Anexa nr. 17, ,,Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4‖; 

 

 Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcţia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituțiile publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform 

competenţelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 272/06.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei 

de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia  

Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4 şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, nr.193009 din 

05.11.2018; 

 Ţinând cont de de prevederile art. 9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, ratificată prin 

Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 

octombrie 1985; 

 În baza prevederilor: 

 Art.42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 6 alin. 1 lit. k), art. 26 alin.1 lit. c), alin.2, alin.3) şi alin.4 din Legea serviciului public de 

salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 484 alin. (2) şi alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi 

funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare a municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.89/2016 privind aprobarea 

,,Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 

salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.90/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 

4 al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit.d şi art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică și se completează art. 2 lit. a) din H.C.L.Sector 4 nr.9/2017 cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

 ‖a) Proprietarii/utilizatorii persoane fizice - 5.03 lei/persoană/lună cu excepția copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 0-7 ani pentru care taxa de salubrizare se suspendă în anul 2019.‖ 

 

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Serviciul de 

specialitate din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 273/06.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza  

Sectorului 4 al Municipiului București  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Având în vedere: 

  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

  Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/ 1082/ 31.10.2018 

 

 Văzând: 

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

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 274/06.11.2018 

 

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

Sectorului 4  

http://www.pmb.ro/


242 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în  

administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.9.1/1075/30.10.2018 al Direcției Investiții – Serviciul Investiții; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul 

București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(3), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. ,,b‖ din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Consiliului Local Sector 4 a trotuarelor aferente străzilor din Anexa la prezenta, în vederea modernizării și 

amenajării lor.  

 

 Art. 2. Cheltuielile pentru lucrările de amenajare a trotuarelor vor fi suportate din bugetul Sectorului 4 

al Municipiului București.  

 

 Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, să 

efectueze toate procedurile legale în vederea derulării lucrărilor de amenajare a trotuarelor menționate la 

art. 1. 

 



243 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic 

Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 275/06.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 4  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018  

privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării  

investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele  

(b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică  

(șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.9.1/1098/01.11.2018 al Direcției Investiții – Serviciul Investiții; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul 

local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire 

strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada 

Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu); 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. ,,b‖ din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 

privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: 

supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și 

supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu), după cum urmează: 

  Art. 1 va avea următorul cuprins: 

  ―Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de 

investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua 

Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu), 

cheltuieli prevăzute în art.8 alin. (3) din OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, precum: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de 

fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de 
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specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe 

pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, precum și suma aferentă 

cofinanțării investiției de bază, în valoare de 12 379 622,78 lei cu T.V.A. pentru supralărgire 

strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni), respectiv 11 

328 742,16 lei cu T.V.A. pentru supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul 

Constantin Brâncoveanu)‖. 

 

 Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 276/06.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora  

în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul I 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Luând act de Raportul de specialitate nr. 8048/29.10.2018 întocmit de Direcția de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1) alin. (2) art. 

105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, cu modificările și completările ulterioare; 

 Conform Ordin M.E.N. nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului școlar 2018- 2019; 

 În temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) coroborat cu art. 

115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă pentru anul școlar 2018 — 2019, semestrul I, elevilor cuprinși în învățământul 

preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 4730 burse 

școlare și cuantumul acestora, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de 

Învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor iar 

comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 277/06.11.2018 

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

Sectorului 4  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de 

 investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 –  

București” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Având în vedere: 

  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

  Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.11/1111/02.11.2018;  

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

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  Ţinând seama de H.C.L. S4 nr.283/16.10.2017 și H.C.L. S4 nr 29/27.02 2017 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.I. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru 

obiectivul de investiții ―Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - 

București‖, B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 278/06.11.2018 

 

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

Sectorului 4  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL S4 nr.178/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței  

Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 - Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

P.9.4/450/31.10.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte; 

 - Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

 - Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri 

rezidențiale; 

 - Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului 

instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 - O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i), lit. j) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.I. Se aprobă modificarea Anexelor 2, 3, 4, 5 și 9 din HCL S4 nr. 178/02.07.2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ‖Creșterea Performanței 

Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3‖, conform 

Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnică a obiectivului de 

investiții. 

Art.II. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrată din prezenta hotărâre. 
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Art.III. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin 

grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 279/06.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 4  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL S4 nr.183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței  

Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 - Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

P.9.4/449/31.10.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte; 

 - Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

 - Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri 

rezidențiale; 

 - Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului 

instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 - O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i), lit. j) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.I. Se aprobă modificarea Anexelor 5 și 6 din HCL S4 nr. 183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ‖Creșterea Performanței Energetice 

pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8‖, conform Anexelor nr. 1 și 2 

la prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnică a obiectivului de investiții. 

Art.II. Anexele 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre. 
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Art.III. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin 

grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 280/06.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 4  

http://www.pmb.ro/


252 

 

    MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

        B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4,  

         București 

    Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea completării, cu poziția nr. 38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind  

aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, situate în Șos. 

 Vitan Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2./1130/11.10.2018, al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu 

Locativ; 

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Ţinând cont de: 

Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) alin. (4) și art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018, cu poziția nr. 38, 

conform Anexei care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2 – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcţia Relații Publice, 

prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor 

legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 281/06.11.2018 

 

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

Sectorului 4  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București 

        Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru 

persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate  

închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,  

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2/715/30.08.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin Compartimentul 

Spațiu Locativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Procesul-Verbal de afișare nr. P.11.4/793/26.09.2018; 

În conformitate cu: 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/2018 privind aprobarea ―Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L.‖; 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 92/2018 privind aprobarea ―Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor 

evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari‖; 

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; 

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 



254 

 

 Art. 1. Se aprobă lista privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite 

prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor, destinate închirierii persoanelor/familiilor 

evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan 

Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se vor adresa Primarului, în termen de 7 zile 

calendaristice de la data afișării hotărârii adoptate de către Consiliul Local Sector 4, urmând a fi soluționate 

de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor în termen de 15 zile de la 

primire, în condițiile legii ; 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4 și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin 

grija Serviciului Tehnic Consiliu Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 06.11.2018. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU  

   

  Contrasemnează 

  Secretarul Sectorului 4 

   

  Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 282/06.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 4  

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.8.1/9305/20.11.2018 al Direcţiei Economice; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 

Luând în considerare prevederile: 

- art.8. litera a) art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) şi (8) 

art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 - Decizia nr. 74509/07.11.2018 a Directorului general al Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 

Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru susţinerea sistemului de protecţia copilului şi susţinerea centrelor publice pentru persoane 

adulte cu handicap, - in valoare de: 

                                                                                                              1.548,00 mii lei 

 - Contractele de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr 5581/03.10.2018 şi 

5580/03.10.2018 privind „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor‖ - în valoare de - 

                                                                                                 9.874,00 mii lei 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel ca: 

  Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 774.123 mii lei, conform 

anexei nr. 1;  

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează : 

 Anexa nr. 1.1; – Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018 

 Anexa nr. 1.2;  – Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018; 



256 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât 

şi la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - Anexa 2.  - 49.02    - Buget local 

 - Anexa 3.  - capitol bugetar 51.02  - Autorități publice şi acţiuni externe 

 - Anexa 3.1 - cap.51.02.01.03    - Primăria sector 4 autorităţi executive 

 - Anexa 3.2 - cap.51.02.01.03   - D.G.I.T.L 

 - Anexa 3.3 - cap.51.02.01.03    - D.A.U.I. 

 - Anexa 4.  - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 4.1 - cap.54.02.10    - Direcţia Generala de Evidenţă a Persoanelor 

 - Anexa 4.2 - cap. 55.02    - Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 

 - Anexa 5.  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 5.1 - cap.61.02.03.04   - Poliţia Locală  

 - Anexa 6.  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  

 - Anexa 6.1 - cap.65.02.03.01    - PS4  - învăţământ preșcolar 

 - Anexa 6.2 - cap.65.02.03.01    - DAUI - învăţământ preșcolar 

 - Anexa 6.3 - cap.65.02.03.02    - PS4- învăţământ primar 

 - Anexa 6.4 - cap.65.02.03.02    - DAUI - învătământ primar 

 - Anexa 6.5 - cap.65.02.04.01    - PS4 - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 6.6 - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 6.7 - cap.65.02.04.02   - PS4- învățământ secundar superior 

 - Anexa 6.8 - cap.65.02.04.02    - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 6.9   - cap.65.02.07.04   - PS4 - învățământ special 

 - Anexa 6.10  - cap.65.02.07.04    - DAUI - învățământ special 

 - Anexa 7  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 7.1 - cap.66.02.06.03   - Unităţi Medico Sociale 

 - Anexa 8. - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 8.1 - cap.67.02.03.30 -   Centrul European Cultural şi de Tineret 

        pentru UNESCO „N. Bălcescu‖ 

 - Anexa 8.2 - cap.67.02.05.03    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone  

                                                                                verzi, baze sportive şi de agrement  

 - Anexa 9.  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 9.1 - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 9.2 - cap.68.02.04.   - Asistenţă acordata persoanelor în vârstă - CIA 

 - Anexa 9.3 - cap.68.02.06.01   - Copii 

 - Anexa 9.4 - cap.68.02.12.   - Centrul medico-social Sf. Andrei 

 - Anexa 10. - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 10.1 - cap.70.02.03.30  - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 10.1 - cap.70.02.50  - Alte servicii în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 11. - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 
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 - Anexa 11.1  - cap.84.02.03.03  - Străzi 

 - Anexa 11.2 - cap.84.02.50  - Direcţia Mobilitate Urbană 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi 

pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

 - Anexa nr. 12. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 13, 13.1 ,,Lista de investiţii a Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO 

„N. Bălcescu‖  

 - Anexa nr. 14, ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Mobilitate Urbană‖; 

 - Anexa nr. 15, 15.1, ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Unităţilor de Învăţământ‖ 

 - Anexa nr. 16, 16.1, ,,Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale ‖ 

 Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum 

şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

 - Anexa nr. 17, ,,Lista obiectivelor de investiţii multianuale a Primăriei Sectorului 4‖; 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcţia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform 

competenţelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 283/21.11.2018 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind lucrări  

de termoizolare a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/1197/19.11.2018;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru obiectivele prevăzute în Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 284/21.11.2018 

 

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

4 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4,  

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic 

– pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările 

ulterioare 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.9.1/1193/15.11.2018 al Direcției Investiții – Serviciul Investiții; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

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

locale, cu modificările și 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;  

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă reactualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în 

urma acestei actualizări, pentru obiectivul de investiții ―Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până 

la limita administrativă – Șos. Centură): Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB 

(supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură‖, prevăzut la punctul 3 din Anexa 

nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr. 336/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum 

urmează: 

 

Nr.Crt Denumire Obiectiv Valoare C+M 

inclusiv T.V.A. 

- lei- 

Valoare totală 

investiție 

inclusiv T.V.A 

- lei- 

3 Supralărgire Șos. Berceni (Șos. 

Olteniței        până         la         limita  

administrativă – Șos. Centură): 

Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația 

metrou        IMGB           (supralărgire),  

Tronson III   -    stația de metrou IMGB  

și linia de centură;   

26.425.738,593 29.862.986,576 
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 Art. II. Se înlocuiește Anexa nr. 4 la H.C.L Sector 4 nr. 336/28.11.2017, cu modificările și 

completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotărâre. 

 

 Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 285/21.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de 

investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/1189/14.11.2018;  

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - faza SF - ,în conformitate cu documentația tehnico-

economică, pentru obiectivele de investiții tip After-School prevăzute în Anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 286/21.11.2018 

 

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

4 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic – pentru 

obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 

de pe raza Sectorului 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/1188/14.11.2018;  

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile HCL S4 nr.316/20.11.2017 și HCL S4 nr.103/26.04.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru 

obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza 

Sectorului 4, prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 287/21.11.2018 

 

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

4  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind respingerea transmiterii unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de  

constatare și scoatere a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4, din Inventarul  

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la 

H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate comun nr. P.16.2/108/05.11/2018 al Direcției Autorizări - Biroul Patrimoniu și 

Direcției Economice Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

 H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008, cu modificările și 

completările ulterioare, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Se respinge transmiterea unei solicitări Consiliului General al Municipiului București să 

constate și să scoată imobilele clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4, din Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, 

pag. 201. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 288/21.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.159/14.06.2018 

privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor  

publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de  

predare-primire 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 3362/14.11.2018 al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției 

Mobilitate Urbană Sector 4; 

 Prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a 

parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de 

predare-primire, după cum urmează: 

 

 1. Se completează art. 2 care va avea următorul cuprins  :   

 

 ‖(1) Se aprobă modelul Protocolului de predare-primire a parcajelor menționate la art. 1, ce urmează 

a se încheia între Sectorului 4 al Municipiului București și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, conform 

Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze Protocolul de predare-primire a parcajelor 

publice precum și orice alte acte în legătură cu acesta.‖ 

 

 2. Se modifică paragraful nr. 5 din preambulul hotărârii care va avea următorul cuprins: 
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 ‖ În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea 

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

  

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4  și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul 

Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 289/21.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind 

înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere 

 Raportul de specialitate nr. 8766/19.11.2018 al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4; 

 Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 380/28.12.2017 și nr. 14/31.01.2018 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4; 

 Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 2
1 

alin. (6) din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu 

modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

  

‖ Se aprobă de către Consiliul Local al Sectorului 4 închirierea spațiilor excedentare din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, respectiv săli de sport, bazine de 

înot, săli de clasă, săli de festivități, laboratoare, ateliere și magazii inclusiv dependințe/dotări aferente, alte 

anexe, în zilele și în timpul în care nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ.‖ 
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 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de 

Învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei iar comunicarea se va efectua prin 

Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 290/21.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018, privind 

aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și  

intervalele orare aferente 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere 

 Raportul de specialitate nr. 8778/19.11.2018 al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018, 

privind  aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere, după 

cum urmează: 

  

 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: 

 ‖Hotărâre privind  aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre 

închiriere‖. 

 

 2. Art.1 va avea următorul cuprins: 

 ‖Se aprobă lista spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere, conform 

Anexei la prezenta‖. 
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 Art. II. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018 se înlocuiește cu Anexa la 

prezenta. 

 

 Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de 

Învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei iar comunicarea se va efectua prin 

Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 291/21.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.17.2/180/05.11/2018 al Serviciului Cadastru și Fond Funciar;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

 H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008, cu modificările și 

completările ulterioare, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București; 

 Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 privind constituirea comisiei 

speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București 

înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, conform Anexei la 

prezenta. 

 Art.2 Prezenta hotărâre împreună cu lista anexă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local se va comunica 

Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic 

Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 292/21.11.2018 

 

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

4 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind respingerea îndreptării unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.  

150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de 

către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și  

clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Gospodărire Locală cu nr.P.18/5638/15.11.2018; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 22/30.08.2012 privind revenirea 

clădirilor şi terenurilor ce se află în folosinţa gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat Sector 

4 S.A. în administrarea Consiliului Local Sector 4; 

 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 130/31.05.2017 privind revenirea în 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, sector 4, din folosința 

gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.; 

 Văzând prevederile art. 8 alin. (4) și art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Se respinge îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către 

Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în 

Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 293/21.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

             Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 

 a Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 410237/14.11.2018 al Direcției Generale de Asistență 

Socială si Protecția Copilului sector 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;  

 Ținând cont de: 

 Adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ‖M.S. CURIE‖ 

 Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București; 

 Adresa nr. 25077/14.11.2018 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului 

București; 

 Adresa nr.1135/13.11.2018 a Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Certificatul de 

acreditare nr. 003251; 

 Adresa nr. 776/13.11.2018 a Organizației Salvați Copiii și Certificatul de acreditare nr. 001157; 

 Adresa nr. 11835/16.10.2018 a Spitalului Clinic de Copii ‖Dr. Victor Gomoiu‖; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369/22.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei 

Pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 

4 a Muncipiului București, după cum urmează: 

 Președinte: Artene Diana Anca – Secretarul Sectorului 4 București; 

 Vicepreședinte: Ungureanu Mihaela – Director General D.G.A.S.P.C. Sector 4; 

 Membri: 

 Dr. Georgescu Ileana – medic primar ortopedie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență 

pentru Copii ‖M.S. Curie‖ București; 
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 Meran Mariana – psiholog, director la Școala Gimnazială Specială ‖Sf. Nicolae‖ sector 4; 

 Dobromirescu Stana – angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului 

București; 

 Rusu Marius – psiholog clinician în cadrul Organizației Salvați Copiii; 

 Zamfir Meda – asistent social principal în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

 

 Membri supleanți: 

 Dr. Raicu Maria Anca – medic în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ‖M.S. Curie‖ 

București;  

 Hristu Polina – psihopedagog, director la Școala Gimnazială Specială nr.4, sector 4; 

 Deliu Mirela Gabriela – angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului 

București; 

 Dinu Mihaela – psiholog clinician în cadrul Organizației Salvați Copiii; 

 Dobra Anca – asistent social principal în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale. 

 Art.2. Indemnizația pentru participare la ședințele Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 se 

stabilește în cuantum de 1% /ședință, din indemnizația Primarului Sectorului 4. 

 Art.3. Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369/22.12.2017 privind aprobarea 

componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.  

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 4 a Muncipiului București vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va efectua prin 

Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 294/21.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

           Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 ca partener în cadrul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative 

a copiilor”, cod 127169, inițiat și depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție în parteneriat cu celelalte DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv 

„Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți 

maternali” - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 409975/14.11.2018 al Direcției Generale de Asistență 

Socială si Protecția Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ținând cont de: 

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor ‖Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistență maternali - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14‖; 

 Prevederile art.62 alin.(1), lit.b), art.64 alin.(1) și art.122 alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind 

protecția drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art.4 și art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, 

în calitate de partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul 

proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor‖, cod 127169, inițiat și depus de 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu celelalte DGASPC-

uri în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 

consolidarea rețelei de asistenți maternali‖ - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14‖. 

 Art.2. Se aprobă contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de 429.543,48 lei. 

https://mail.dgaspc4.ro/owa/redir.aspx?C=c01214ea63f6447ab85574cd357e78f5&URL=http%3A%2F%2Fwww.fonduri-ue.ro%2Fimages%2Ffiles%2Fprograme%2FCU%2FPOCU-2014%2F2018%2F11.10%2Fpublicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip#_blank
https://mail.dgaspc4.ro/owa/redir.aspx?C=c01214ea63f6447ab85574cd357e78f5&URL=http%3A%2F%2Fwww.fonduri-ue.ro%2Fimages%2Ffiles%2Fprograme%2FCU%2FPOCU-2014%2F2018%2F11.10%2Fpublicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip#_blank
https://mail.dgaspc4.ro/owa/redir.aspx?C=c01214ea63f6447ab85574cd357e78f5&URL=http%3A%2F%2Fwww.fonduri-ue.ro%2Fimages%2Ffiles%2Fprograme%2FCU%2FPOCU-2014%2F2018%2F11.10%2Fpublicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip#_blank
https://mail.dgaspc4.ro/owa/redir.aspx?C=c01214ea63f6447ab85574cd357e78f5&URL=http%3A%2F%2Fwww.fonduri-ue.ro%2Fimages%2Ffiles%2Fprograme%2FCU%2FPOCU-2014%2F2018%2F11.10%2Fpublicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip#_blank
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 Art.3. Se aprobă preluarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 a tuturor costurilor neeligibile ce pot apărea în perioada de implementare a proiectului.  

 Art.4. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4, să îndeplinească orice formalitate și să semneze orice document în legătură cu 

implementarea acestui proiect. 

 Art.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, va asigura 

sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de 3 ani după implementarea acestuia.  

 Art.6. Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, 

iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 295/21.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

           Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social 

furnizat la domiciliu “Serviciul de asistență maternală” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 410131/14.11.2018 al Direcției Generale de Asistență 

Socială si Protecția Copilului sector 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând cont de: 

 Dispozițiile art.27 alin.(1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Dispozițiile art. 3 alin.(1) și (2) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

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

art. 1 din Anexa nr. 3 la nomenclator - ―Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social 

furnizat la domiciliu‖, cu modificările și completările ulterioare; 

 Dispozițiile art. 18 alin. (1) lit.c) din H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare dispozițiile Ordinului ANPDC nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului și ale Ordinului 

ANPDC nr. 35 /2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei 

copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/30.03.2018 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la 

domiciliu “Serviciul de asistență maternală” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si 

Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, 

iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 296/21.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

                    Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea repartizării locuințelor devenite vacante, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 

(fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.1, construite pentru tineri, prin programul A.N.L.,  

destinate închirierii  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,  

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2/1322/16.11.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin 

Compartimentul Spațiu Locativ, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului; 

 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 

H.C.L.S4 nr. 124/19.12.2005 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii, situate în Blocul Z.I.1, Cartier N. Tonitza, Șos. Olteniței nr. 219, construite prin 

Programul de Construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin Agenția Națională pentru 

Locuințe; 

 

H.C.L.S4 nr. 97/29.11.2007 privind repartizarea apartamentului nr. 2 situat în Blocul Z.I.1, Șos. Olteniței nr. 

219, Cartier N. Tonitza, sector 4; 

 

În conformitate cu: 

 

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/2018 privind aprobarea ―Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L.‖; 
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În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă repartizarea locuințelor devenite vacante, din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.1, 

construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, conform Anexei, care face parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu 

Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar 

comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliu Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

21.11.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 297/21.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piaţeta-insula de dirijare 

la intersecţia str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Draghiescu, Str. Dr. Petre Herescu 

 

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 15.11.2018; 

 

Având în vedere 

• Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 198/06.11.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, 

precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

• Rapoartele Comisiilor Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 

economice şi Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi 

Patrimoniului, Fond Funciar; 

• HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Piaţeta-insula de dirijare la 

intersecţia str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Draghicescu, Str. Dr. Petre Herescu" asfel: 

1. Valoarea totală a investiţiei: 101.944,04 lei (cu TVA)  

 din care C+M: 56.989,86 lei (cu TVA) 

 

2. Durata de realizare a investiţiei este estimată la 1 lună de la data semnării contractului de execuţie 

lucrări; 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 310/15.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind necesitatea şi oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru  

fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, 

 pentru activităţile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră şi serviciul de iarnă 

 

 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 15.11.2018;  

 Având în vedere: 

• Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 200/07.11.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, 

precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

• Raportul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deşeurilor; 

• Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice; 

•   Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru 

activităţile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră şi serviciul de iarnă. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

 

Nr. 311/15.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind unele măsuri de asigurare a salubrizării şi igienizării 

terenurilor virane din Sectorul 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 15.11.2018;  

 Având în vedere: 

• Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 197/06.11.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, 

precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

• Rapoartele Comisiilor Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 

economice şi Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deşeurilor; 

• OG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

• HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului 

Bucureşti; 

• Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice; 

•  Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

•  HCL 106/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 3 şi nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 

24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a 

parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de 

joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă măsurile de asigurare a salubrizării şi igienizării terenurilor virane din Sectorul 5. 

 Art. 2 Persoanele fizice şi juridice deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure îngrădirea, 

salubrizarea şi igienizarea terenurilor aflate în proprietatea lor. 
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 Art. 3 Terenurile nesalubrizate de proprietari vor fi salubrizate şi igienizate de S.C. AMENAJARE 

EDILITARĂ ŞI SALUBRIZARE S.A. 

 Art. 4 Contravaloare serviciilor prestate se va factura corespunzător cantităţii şi tarifelor aprobate 

prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/28.07.2017. 

 Art. 5 Sumele cheltuite în acest scop vor fi recuperate de la cei în culpă conform prevederilor legale 

în vigoare. 

 Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 312/15.11.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Festivalul Internaţional al Filmului de Dragoste – 

B.LOVED", proiect 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 15.11.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.11.09-02/09.11.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 99589/09.11.2018; 

-  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"; 

- Proiectul depus de Asociaţia Pro Familia, înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" sub numărul CCTSI-2018.10.25 - 01 / 25.10.2018; 

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 „Festivalul Internaţional al Filmului de Dragoste - B.LOVED", desfăşurat de 

către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

 
Art. 2 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 313/15.11.2018 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

de investiţii „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ŞI A TROTUARELOR 

PIETONALE IN SECTORUL 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 15.11.2018; 

Având în vedere Raportul de Specialitate nr.8071/09.11.2018 al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 5 precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene si alte 

activităţi economice şi al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public 

si patrimoniului, fond funciar; 

Ţinând cont de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor lehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentii obiectivul de investiţii „REABILITARE 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ŞI A TROTUARELOR PIETONALE ÎN SECTORUL 5", cuprinşi în 

următoarele anexe, părţi integrante ale acestei hotărâri, astfel: 

-    Anexa 1 - INDICATORI TEHNICI - Reabilitare infrastructura rutiera şi trotuare pietonale în 

Sectorul 5; 

- Anexa 2 - INDICATORI ECONOMICI - Reabilitare infrastructură rutieră şi trotuare pietonale în 

Sectorul 5; 

- Anexa 3 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 1 

- Anexa 4 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 2 

- Anexa 5 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 3 

- Anexa 6 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 4 

- Anexa 7 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 5 
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- Anexa 8 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 6 

- Anexa 9 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reabilitare - Regiunea 7 

 Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 şi de Ia Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Fondurilor Europene sau din alte fonduri. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5 şi Administraţia Domeniului Public Sector 5 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 314/15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

de investiţii „LUCRĂRI DE REPARAŢII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ŞI A  

TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 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 15.11.2018; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8074/09.11.2018 al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 5, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte 

activităţi economice şi al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public 

şi patrimoniului, fond funciar; 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentu obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE 

REPARAŢII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ŞI A TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 5", 

cuprinşi în următoarele anexe, părţi integrante ale acestei hotărâri, astfel: 

- Anexa 1 - INDICATORI TEHNICI - Reparaţii - Infrastructura rutiera şi trotuare pietonale în 

        Sectorul 5; 

- Anexa 2 - INDICATORI ECONOMICI - Reparaţii a infrastructurii rutiere şi a trotuarelor       

pietonale din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti; 

- Anexa 3 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 1 

- Anexa 4 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 2 

- Anexa 5 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 3 

- Anexa 6 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 4 
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- Anexa 7 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 5 

- Anexa 8 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 6 

- Anexa 9 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparaţii - Regiunea 7 

 Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 şi de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, Fondurilor Europene sau din alte fonduri. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5 şi Administraţia Domeniului Public Sector 5 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 315/15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


290 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)  

STR. MACHE EFTIMIU  NR. 12 - 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 15.11.2018; 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul de specialitate nr. 99131/08.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi 

Patrimoniului, Fond Funciar; 

Ţinând cont de: 

- Raportul informării şi consultării publicului nr. 99117/08.11.2018, redactat în conformitate cu 

prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului 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. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.; 

 

Văzând documentele: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 1/99120/08.11.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţii P.M.B. nr. 12389/20.09.2018; 

 - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a C.T.A.T.U. - S5 ; 

 

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 şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul Bucureşti, aprobat cu H.C.G.M.B. 

nr. 269/2000, 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 şi 

cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 ; 

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

ulterioare - art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin. (1) lit. b), 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. MACHE EFTIMIU NR. 12 -" SECTOR 5, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 1/99120/08.11.2018, prezentat în Anexa 

nr. 1 şi Planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2. 

Art. 2 - Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 4 -Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.  

Art. 5 - Arhitectul Şef al Sectorului 5 va aduce la îndeplinire prevederile   prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 316/15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al  

Municipiului Bucureşti de schimbare a denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în 

strada Gheorghe Gruia 

 

 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 15.11.2018; 

 

Având în vedere: 

 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control, înregistrat cu numărul 

100922/14.11.2018. 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 100923/14.11.2018. 

• Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi 

Patrimoniului, Fond Funciar. 

• Prevederile Hotărârii Consiliului General al Muncipiului Bucureşti nr. 31/06.02.2003 privind 

aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor 

poştale de imobile în Municipiul Bucureşti. 

• Adresa Asociaţiei Club Sportiv Team Cristian Gaţu înregistrată la Primăria Sector 5 cu numărul 

100124/12.11.2018, prin care se solicită schimbarea denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în strada 

Gheorghe Gruia. 

• Adresa  domnului Victor Gruia, înregistrată  la Primăria Sector 5, cu numărul 100116/12.11.2018 

prin care se exprimă acordul cu privire la modificarea denumirii străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada  

Gheorghe Gruia. 

 Ţinând cont  de prevederile Ordonanţei nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri  

modificată şi completată  cu Legea  nr. 48/2003 pentru aprobarea  Ordonanţei Guvernuluii nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea  de denumiri. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti schimbarea denumirii străzii Dr. 

Petre Gâdescu în strada Gheorghe Gruia. 

 (2) Strada pentru care se solicită schimbarea denumirii este situată în Sectorul 5, între strada 

Antiaeriană şi strada Mărgeanului, conform planului de situaţie anexat. 

Art. 2 (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 317/15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea HCLS 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării şi finanţării 

în anul şcolar 2018- 2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a  

proiectului „Şcoală după şcoală", în unităţile de învăţământ preuniversitar (UIP) de stat  

din sectorul 5 - învăţământ primar, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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, 15.11.2018;  

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 100931/14.11.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 100935/14.11.2018;  

- Adresa Şcolii Gimnaziale George Călinescu, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

99009/08.11.2018; 

- HCLS 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării şi finanţării în anul şcolar 2018-2019 

din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală", în 

unităţile de învăţământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învăţământ primar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice 

şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile art. 51 şi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art.3
2
 alin.(l) şi alin.(2), lit. „b", art.3

3 
lit."b" şi "g" din Ordonanţa 

Guvernului 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 

ale art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele ale Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5349/2011, privind aprobarea 

Metodologiei de organizare a Programului "Şcoală după şcoală", cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, de 

prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului 2014 - 2016, de H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 

Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei 2015-2020, de H.G. nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei 

privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii (PTS) şi a faptului ca Programul "Şcoală după şcoală" reprezintă 

una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează domeniul educaţiei, 

aprobat de Guvernul României în cadrul Programului Naţional de Reformă, în februarie 2016, precum şi de 
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Proiectul de Strategie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 Bucureşti, 

pentru perioada 2016-2020; 

Ţinând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 5 şi ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

În temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se modifică Anexa 3 a HCLS 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării şi finanţării în anul 

şcolar 2018- 2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după 

şcoală", în unităţile de învăţământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învăţământ primar, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 113/31.05.2018, referitoare la numărul de copii beneficiari ai 

proiectului „Şcoală după şcoală", din anul şcolar 2018-2019, contrare prezentei hotărâri, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi directorul Şcolii Gimnaziale George Călinescu vor duce 

la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 318/15.11.2018 

 

 

*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 listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al 

României, precum şi a măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, 

laptelui şi produselor lactate, în anul şcolar 2018-2019 

 

 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, 15.11.2018, 

 Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 100894/14.11.2018;  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 100896/14.11.2018;  

Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport; 

 Ţinând cont de prevederile OG nr. 13/2017 pentru aprobarea participării României la Programul 

pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 4, alin. 3 şi ale art. 18, alin 3, lit. a) din HG 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 şi al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă lista produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, în 

anul şcolar 2018-2019, conform anexei 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2 Se aprobă lista măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi 

produselor lactate în anul şcolar 2018-2019, conform anexei 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport şi directorii 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 319/15.11.2018 

*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 îndreptarea erorilor materiale cuprinse în H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind 

reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor categorii de 

vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.11.2018; 

 

 Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 101034/15.11.2018; 

 -Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 nr. 101033/15.11.2018; 

 -Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activităţii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a anumitor categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, 

spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti; 

  -prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 

privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor categorii de 

vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, după cum urmează: 

-La art. 1, sintagma "pe partea carosabilă a drumului public", se va înlocui cu sintagma 
„
pe 

carosabil, spaţii verzi şi trotuare”, iar art. 1 va avea următorul cuprins 

" Se aprobă Regulamentul privind activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor 

expuse spre vânzare sau spre închiriere de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public sau privat 

al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 şi a vehiculelor staţionate 
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neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare din Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre". 

-La art. 14 (1), sintagma "în subteranul aflat deasupra locurilor de parcare, iar aceste spaţii sunt 

ocupate", se va înlocui cu sintagma "în subteranul locurilor de parcare , iar aceste locuri sunt ocupate", iar 

art. 14 (1) va avea următorul cuprins: 

 " In cazul în care agenţii economici furnizori de utilităţi ( respectiv canalizare, apă, energie electrică, 

gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de efectuat intervenţii în subteranul 

locurilor de parcare , iar aceste locuri sunt ocupate de vehicule, vor solicita intervenţia Administraţiei 

Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora". 

 Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în Anexa 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 

237/28.09.2018 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor 

categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

-La art. 9, se renunţă la sintagma "doar când se constată expunerea spre vânzare sau spre 

închiriere a unui a unui vehicul", iar art. 9 va avea următorul cuprins:  

" Somaţia de ridicare (anexa B) se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se va afişa pe vehicul 

iar celălalt rămâne la agentul constatator, şi cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

Numărul somaţiei; numele şi prenumele agentului constatator; data, ora şi locul unde a fost constatată 

săvârşirea faptei; marca şi numărul de înmatriculare al vehiculului ( dacă este cazul) ; descrierea faptei 

constatate de către agentul constatator; menţiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor omologate; 

încadrarea faptei pentru care se întocmeşte somaţia; termenul de 24 de ore pentru ridicarea vehiculului de 

către proprietar de pe domeniul public/ privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 5; 

menţiunea posibilităţii sancţionării proprietarului după expirarea termenului de 24 de ore şi aplicarea 

măsurii de ridicare a vehiculului de pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti sau aflat pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului 5; data şi semnătura agentului constatator; ". 

-La art. 12, sintagma "pe partea carosabilă a drumului public", se va înlocui cu sintagma " pe 

carosabil, spaţii verzi şi trotuare", iar art. 12 va avea următorul cuprins: " Vehiculele staţionate 

neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare din Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi care 

constituie un obstacol pentru circulaţia publică, sunt supuse ridicării, transportului şi depozitărilor în spaţii 

special amenajate până la eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităţilor legale de 

valorificare". 

-La art. 13, sintagma "spaţiului verde sau trotuarului", se va înlocui cu sintagma " carosabilul, 

spaţiile verzi şi trotuarele”, iar art. 13 va avea următorul cuprins: " Vehiculele staţionate neregulamentar pe 

carosabil, spaţii verzi şi trotuare din Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti precum şi vehiculele expuse spre 

vânzare sau spre închiriere somate conform art. 9 şi neridicate de către proprietar, sunt supuse ridicării, 

transportului şi depozitării lor în spaţii special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau 

îndeplinirea formalităţilor legale de valorificare
”
; 

-La art. 20 (1), sintagma " în subteranul aflat deasupra locurilor de parcare iar aceste spaţii sunt 

ocupate", se va înlocui cu sintagma " În subteranul locurilor de parcare, iar aceste locuri sunt ocupate‖, iar 
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art. 20 (1) va avea următorul cuprins: " In cazul în care agenţii economici furnizori de utilităţi ( respectiv 

canalizare, apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de 

efectuat intervenţii în subteranul locurilor de parcare , iar aceste locuri sunt ocupate de vehicule, vor 

solicita intervenţia Administraţiei Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora''; 

-Art. 30 va fi reformulat şi va avea următorul cuprins "In cazul în care s-a dispus ridicarea unor 

vehicule aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32, alin. (2), lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, restituirea acestora se face gratuit, imediat şi necondiţionat". 

-Capitolul Ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor va fi numerotat Capitolul III; 

-Capitolul Contravenţii şi sancţiuni va fi numerotat Capitolul IV;  

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 237/28.09.2018, rămân 

neschimbate. 

 Art. 4 Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5, Administraţia Domeniului Public Sector 5 şi 

Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică,vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 320/15.11.2018 
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persoane fizice...................................................................................................................................................................................... 
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fizică.................................................................................................................................................................................................... 
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m.p., proprietate privată persoane fizice............................................................................................................................................. 
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m.p., proprietate privată persoană juridică....................................................................................................................................... 

 

 

320 
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pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată 

persoană fizică................................................................................................................................................................................... 
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extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţă de 2.731 m.p., domeniul public al 

municipiului Bucureşti........................................................................................................................................................................... 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier local Traian Pană, în funcţia de preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 

3 luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 268 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului 

„Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor‖ COD:127169 

și asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026) 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24346/15.11.2018 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 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;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;  

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei 

copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, 

cu modificările și 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, denumit în continuare POCU; 

- Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor „Reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali‖ AP 4/ PI 9.iv/OS 4.5 &4.14; 

- Acordul de Parteneriat nr. D/23421/01.11.2018 încheiat între Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție și Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din București și din 

țară, respectiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor‖ COD:127169, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă finanțarea în anii 2019-2023 pentru implementarea proiectului „Team – UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor‖, prin asigurarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6 a sumei de 292,807.00 lei. 

 Art. 2. Se asigură din bugetul Local al Sectorului 6 sustenabilitatea proiectului „Team – UP: Progres 

în calitatea îngrijirii alternative a copiilor‖ pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026). 

 Art. 3. (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.: 269 

Data: 29.11.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții ―infrastructură rutieră 

pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului‖, 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 5503/22.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

ulterioare; 

 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se reactualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții‖ 

infrastructură rutieră între șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului‖, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 270 

Data: 29.11.2018  

 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare 

a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ - teritorială 

a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 114/05.10.2018 modificat în data de 12.11.2018 al 

Serviciului Activităţi Comerciale şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 3,  5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

  Ținând cont de prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

- Art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau 

prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 

unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

- Hotărârii nr. 118/21.07.2004 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind exercitarea 

activității de comercializare pe principalele rețele stradale, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 

347/2016; 

- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j), o) și r) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă ,,Regulamentul privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și 

serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București‖, conform Anexei 

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

 Art. 2. Se aprobă modelul formularului ―Cerere privind eliberarea Acordului/Autorizației de 

funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive 

amplasate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6‖, conform Anexei nr. IIA, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Cererea privind obținerea Acordului/Autorizației de funcționare va fi însoțită în mod 

obligatoriu de documentele cuprinse în Anexa nr. I, la prezentul Regulament, în caz contrar, cererea nu 

poate fi înregistrată. 

 Art. 4. Se aprobă modelul formularului ,,Notă de fundamentare‖, conform Anexelor  nr. IIIA, nr. IIIB și 

nr. IIIC, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Se aprobă modelul formularului ,,Acord‖ al vecinilor direct afectați spațiului comercial, 

conform Anexei  nr. IIB, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Taxele datorate pentru eliberarea Acordului/Autorizației de funcționare sunt cele prevăzute în 

hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale 

Municipiului București. 

 Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005, H.C.L. 

Sector 6 nr. 139/2011 și H.C.L. Sector 6 nr. 43/2016. 

 Art. 8. Acordurile/Autorizațiile de funcționare eliberate în baza H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005, H.C.L. 

Sector 6 nr. 139/2011 și H.C.L. Sector 6 nr. 43/2016, rămân valabile până la data expirării acestora. 

 Art. 9. Primarul Sectorului 6, Serviciul Activități Comerciale și Direcția Generală de Poliție Locală 

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

 Art. 10. 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.: 271 

Data: 29.11.2018  

 

 

 

 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 

 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  

şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 

2018 – 2019 cu Grădiniţa cu program normal și program prelungit 

,,Castelul Voinicilor‖ la unităţi de învăţământ particular 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 15181 al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educaţieinaţionale, a 

adresei Grădiniţei cu program normal și program prelungit ,,Castelul Voinicilor‖ cu nr. 34 din data de 

17.08.2018, înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 11714 din data de 28.08.2018, a 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3490 din data de 20.03.2017,a avizului Inspectoratului Școlar 

General al Municipiului București nr. 26906 din data de 08.10.2018, înregistrat la sediul Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 14512 din data de 22.10.2018 și a Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 la unităţi de învăţământ particular cu 

următoarea unitate de învăţământ particular, respectiv Grădiniţa cu program normal și program prelungit 

„Castelul Voinicilor‖ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Roșiori de Vede nr. 12A, Sector 6 nivel de 

învățământ „preșcolar‖. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul şcolar     2018 – 2019, rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 272 

Data: 29.11.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, 

de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab,  

aflate în administrarea C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, 

în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14155/12.11.2018 al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a 

lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare şi al H.C.G.M.B. nr. 139/30.06.2015 privind aprobarea predării în administrare către 

Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Utilităţi Publice, a unor obiective ce fac parte din 

―Pasajul rutier denivelat superior Basarab‖; 

 Văzând prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) și a art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti, transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea 

C.G.M.B. - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea derulării de lucrări de 

amenajare/reamenajare și întreținere urbanistică.  

 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.: 273 

Data: 29.11.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 6-10‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe cu partiu special pentru porfesiuni liberale, 

spaţii comerciale şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.214 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16/02.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 6-10‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

23673/6/12/23.07.2018 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), 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 Amilcar C. Săndulescu nr. 6-10‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe cu partiu special pentru porfesiuni liberale, spaţii 

comerciale şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.214 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 274 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Blandiana nr. 4‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 414 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12/01.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Strada Blandiana nr. 4‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31887/7/9/28.08.2018 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), 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 Blandiana nr. 4‖, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 414 m.p., proprietate 

privată persoane fizice.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 275 

Data: 29.11.2018  

 

  



313 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Boja nr. 73‖, Sector 6, 

pentru construire biserică şi capelă-clopotniţă pe un teren în suprafaţă 

de 1.198 m.p., Parohia ―Sfântul Andrei – Militari‖ 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13/01.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Strada Boja nr. 73‖, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31892/7/14/28.08.2018 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), 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 Boja nr. 73‖, Sector 6, pentru construire 

biserică şi capelă-clopotniţă pe un teren în suprafaţă    de 1.198 m.p., Parohia ―Sfântul Andrei – Militari‖.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 276 

Data: 29.11.2018  

 

  



315 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – ―Strada Serg. Cutieru Alexandru nr. 25A‖, 

Sector 6, pentru construire complex rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 22.000 m.p., proprietate  

privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38/02.11.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu modificator – ―Strada Serg. Cutieru Alexandru nr. 25A‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38237/8/12/15.10.2018 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), 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 modificator – ―Strada Serg. Cutieru Alexandru nr. 25A‖, 

Sector 6, pentru construire complex rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 22.000 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 277 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Dâmboviţa nr. 45‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren 

în suprafaţă de 229 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35/01.11.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Strada Dâmboviţa nr. 45‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35454/8/6/15.10.2018 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), 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 Dâmboviţa nr. 45‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 229 m.p., proprietate 

privată persoană fizică.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 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 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 278 

Data: 29.11.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – ―Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608‖, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă - locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri 

pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23/03.10.2018 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. 608‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31657/7/5/28.08.2018 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), 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 – ―Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608‖, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea mixtă - locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în 

suprafaţă de 9.957 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. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 279 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33/01.11.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33323/8/9/15.10.2018 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), 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 – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., 

proprietate privată persoană fizică.  

 Art. 2. (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 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 280 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – ―Prelungirea Ghencea nr. 15B‖, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe înşiruite şi locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 9.060 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;  

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1235/1/12/22.01.2018 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), 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 modificator – ―Prelungirea Ghencea nr. 15B‖, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe înşiruite şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 9.060 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 281 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 161B‖, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8/21.09.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 161B‖, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

29328/7/4/28.08.2018 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), 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 – ―Prelungirea Ghencea nr. 161B‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., 

proprietate privată persoană fizică.  

 Art. 2. (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 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 282 

Data: 29.11.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Bulevardul Uverturii nr. 14‖, Sector 6, 

pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de depozit pe un teren 

în suprafaţă de 2.731 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34/01.11.2018 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. 14‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34551/8/5/15.10.2018 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), 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. 14‖, Sector 6, pentru 

extindere construcţie  existentă cu un corp nou cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţăde 2.731 

m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Pană Traian  Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 283 

Data: 29.11.2018  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii  

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile pentru perioada de Evaluare a Continuării  

Conformității 28.09.2017 - 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea 

apei potabile, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 18186011/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2347 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al 

AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9/2003, nr. 32/2005, nr. 21/2006, nr. 34/2007, nr. 

14/2008, nr. 5/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 12/2010, nr. 14/2011, nr. 21/2012, nr. 

22/2013, nr. 22/2014, nr. 18/2017, nr. 36/2016 și nr. 34/2017; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea 

apei potabile pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017-27.09.2018, prezentată 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 51/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității  

Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la branșament pentru perioada de Evaluare a Continuării  

Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea 

la branșament, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea 

nr.18186011/15.10.2018, înregistrată la AMRSP cu nr.2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2348 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu A2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.10/2004, nr.33/2005, nr.22/2006, 

nr.19/2007, nr.19/2008, nr.6/2009, Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.13/2010, nr.15/2011, 

nr.22/2012,  nr.23/2013, nr.23/2014, nr.19/2015, nr.37/01.11.2016 și nr.35/02.11.2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012.  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea 

la branșament, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018, 

prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 52/02.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

A3 – Continuitatea serviciului pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității  

28.09.2017 ÷ 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, transmis la AMRSP de către S.C. Apă Nova București S.A. cu scrisoarea 

nr.18186011/15.10.2018, înregistrată la AMRSP cu nr.2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2349 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu A3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.11/2004, nr.34/2005, nr.23/2006, 

nr.20/2007, nr.20/2008, nr.7/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.14/2010, nr.16/2011, 

nr.23/2012, nr.24/2013, nr.24/2014, nr.20/2015 și nr.38/2016, nr.36/02.11.2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018, 

prezentată în Anexă și care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 53/2.11.2018 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A5  

– Timp între notificarea unei explozii/scurgeri și reparație pentru perioada de Evaluare a  

Continuării Conformității 28.07.2017 – 27.07.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A5 – Timp între 

notificarea unei explozii/scurgeri și reparație, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. prin 

scrisoarea nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice cu nr. 2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2350 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri și reparație înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2005, nr. 24/2006, nr. 21/2007, nr. 9/2008, nr. 

8/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2010, nr. 17/2011, nr. 24/2012, nr. 25/2013, nr. 

25/2014, nr. 21/2015, nr. 39/2016 și nr. 37/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A5 - Timp între 

notificarea unei explozii/scurgeri și reparație pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

28.07.2017 – 27.07.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 54/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

A6 - Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă pentru perioada de  

Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A6 – Timp 

pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. 

prin adresa nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice cu nr. 2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2351 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 10/2002, nr. 30/2003, nr. 39/2004, nr. 36/2005, 

nr. 25/2006, nr. 22/2007, nr. 10/2008, nr. 9/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 16/2010, 

nr.18/2011, nr. 25/2012, nr. 26/2013, nr. 26/2014, nr. 22/2015, nr. 40/2016 și nr. 38/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012;  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A6 – Timp 

pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 55/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branșament individuale sau comune mai  

multor Clienți, ca procent din totalul facturilor, pentru perioada de Evaluare a Continuării  

Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A8 – Facturi 

emise pe baza citirii contoarelor de branșament individuale sau comune mai multor Clienți, ca procent din 

totalul facturilor, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea 

nr.18186011/15.10.2018, înregistrată la AMRSP cu nr.2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2352 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu A8, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

București de punere în conformitate cu Buna Practică Industrială și cu prevederile legislației specifice a 

rețelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de stații de hidrofor (Rețelele Telescopice); 

Ținând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate 

cu prevederile legislației serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a branșamentelor care 

alimentează mai mulți utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu privire 

la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;  

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv ARBAC nr.19/2003, nr.38/2005, nr.26/2006, nr.23/2007, nr. 

21/2008, nr.10/2009 și Deciziile Consiliului Executiv AMRSP nr.17/2010, nr.19/2011, nr.26/2012, 

nr.27/2013, nr. 27/2014, nr.23/2015, nr.41/2016 și nr.39/02.11.2017; 

Ținând seama de prevederile art.2, Cap.V, din Actul adițional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012.  
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A8 – Facturi 

emise pe baza citirii contoarelor de branșament individuale sau comune mai multor Clienți, ca procent din 

totalul facturilor, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018, 

prezentată în Anexa și care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 56/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

B4.1 – Timpul între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei pentru  

Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 29.09.2017 - 28.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei transmis de către S.C. Apa Nova 

București S.A. prin scrisoarea nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2267/15.10.2018, 

Având în vedere Referatul nr. 2353 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu B4.1 – Timpul între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune între Municipiul Bucuresti și S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 19/2004, nr. 23/2005, nr. 39/2005, 

nr. 27/2006, nr. 24/2007, nr. 11/2008, nr. 11/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 18/2010, 

nr. 20/2011, nr. 27/2012, nr. 28/2013, nr. 28/2014, nr. 24/2015, nr. 42/2016 și nr. 40/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012,  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei pentru Perioada de Evaluare a 

Continuării Conformității 29.09.2017 - 28.09.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 57/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector și curățarea înfundării pentru  

Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 - 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul 

dintre notificarea unei înfundări de canal colector și curățarea înfundării, transmis de către S.C. Apa Nova 

București S.A. prin scrisoarea nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2267/15.10.2018, 

Având în vedere Referatul nr. 2354 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu B4.2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere : 

 - prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 - prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 - prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 20/2004, nr. 40/2005, nr. 28/2006, 

nr. 25/2007, nr. 12/2008, nr. 12/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 19/2010, nr. 21/2011, 

nr.28/2012, nr. 29/ 2013, nr. 29/2014, nr. 25/2015, nr. 43/2016 și nr. 41/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul 

dintre notificarea unei înfundări de canal colector și curățarea înfundării pentru Perioada de Evaluare a 

Continuării Conformității 28.09.2017 - 27.09.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 58/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării și curățare pentru Perioada de  

Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea 

inundării cu ape reziduale din gospodării și curățare, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. prin 

scrisoarea nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice cu nr. 2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2355 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 43/2003, nr. 22/2004, nr. 40/2004, nr. 

41/2005, nr. 29/2006, nr. 26/2007, nr. 13/2008, nr. 13/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

20/2010, nr. 22/2011, nr.29/26.10.2012, nr.30/2013, nr. 30/2014, nr. 26/2015, nr. 44/2016 și nr. 42/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012;  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării și curățare, pentru Perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 59/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C1 –  

branșamente contorizate ca procentaj din branșamente individuale sau comune mai multor  

Clienți, existente la Data Licitației pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității  

28.09.2017 ÷ 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C1 – 

branșamente contorizate ca procentaj din branșamente individuale sau comune mai multor Clienți, 

existente la Data Licitației, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea 

nr.18186011/15.10.2018, înregistrată la AMRSP cu nr.2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2356 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu C1, prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului București de punere în 

conformitate cu Buna Practică Industrială și cu prevederile legislației specifice a rețelelor de alimentare cu 

apă în avalul a 126 de stații de hidrofor (Rețelele Telescopice); 

- prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu prevederile 

legislației serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a branșamentelor care alimentează mai mulți 

utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;  

- prevederile art.2, Cap.V, din Actul adițional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de Concesiune, aprobat 

prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009 

- prevederilor Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.30/2006, nr. 27/2007, nr.22/2008, nr.14/2009 și 

Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr.21/2010, nr.23/2011, nr.30/2012, nr.31/2013, nr.31/2014, 

nr.27/2015, nr.45/2016 și nr.43/02.11.2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012.  
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C1 – 

branșamente contorizate ca procentaj din branșamente individuale sau comune mai multor Clienți, 

existente la Data Licitației, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 ÷ 

27.09.2018, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 60/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informații privind facturarea pentru perioada de  

Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C3 – Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de informații privind facturarea, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova 

București S.A. cu scrisoarea nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la AMRSP cu nr.2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2357 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu C3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.34/2003, nr.41/2004, nr.43/2005, nr.31/2006, 

nr.28/2007, nr.23/2008, nr.15/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.22/2010, nr.24/2011, 

nr.31/2012, nr.32/2013, nr.32/2014, nr.28/2015, nr.46/2016 și nr.44/02.11.2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C3 – Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de informații privind facturarea, pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018, prezentată în Anexă și care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 61/2.11.2018 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

C4 – Timp pentru tratarea reclamațiilor scrise pentru Perioada de Evaluare a Continuării  

Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamațiilor scrise, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. prin scrisoarea nr. 

18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 

2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2358 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu C4 - Timp pentru tratarea reclamațiilor scrise, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2003, 42/2004, nr. 44/2005, nr. 32/2006, nr. 

29/2007, nr. 17/2008 și nr. 16/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 23/2010, nr. 25/2011, 

nr. 32/2012, nr. 33/2013, nr. 33/2014, nr. 29/2015, nr. 47/2016 si nr. 45/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 

112/30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamațiilor scrise pentru Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 – 

27.09.2018, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 62/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C6 –  

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audiențe pentru perioada de Evaluare a Continuării  

Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C6 - Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de audiențe transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. prin scrisoarea nr. 

18186011/15.10.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 

2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2359 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audiențe, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 37/2003, nr. 43/2004, nr. 45/2005, nr. 33/2006, 

nr. 30/2007, nr. 18/2008 și nr. 17/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 24/2010, nr. 

26/2011, nr. 33/2012, nr. 34/2013, nr. 34/2014 ,nr. 30/2015, nr. 48/2016 si nr. 46/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a) și b), a art.14.2 și art. 16, literele a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012,  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C6 - Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de audiențe pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 

– 27.09.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 63/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de  

Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării pentru  

perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C7 – Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. 

cu scrisoarea nr. 18186011/15.10.2018, înregistrată la AMRSP cu nr.2267/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2360 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării, înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.38/2003, nr.44/2004, nr.46/2005, nr.34/2006, 

nr.31/2007, nr.24/2008, nr.18/2009 și Decizile Consiliului Executiv al AMRSP nr.25/2010, nr.27/2011, 

nr.34/2012,  nr.35/2013, nr.35/2014, nr.31/2015, nr.49/2016 și nr.47/02.11.2017; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C7– Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării, pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 28.09.2017 ÷ 27.09.2018, prezentată în Anexa și care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 



351 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund realității, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 64/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branșament pentru apa industrială pentru perioada de  

Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea 

minimă la branșament pentru apa industrială, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin 

adresa nr. 18186011/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2361 / 29.10.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu D1 – Presiunea minimă la branșament pentru apa industrială, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 29/2004, nr. 47/2005, nr. 35/2006, 

nr. 32/2007, nr. 15/2008, nr. 19/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 26/2010, nr. 28/2011, 

nr. 35/2012, nr. 36/2013, nr. 36/2014, nr. 32/2015, nr. 50/2016 și nr. 48/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea 

minimă la branșament pentru apa industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

28.09.2017 – 27.09.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 65/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D2  

– Continuitatea alimentării cu apă industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării  

Conformității 28.09.2017 – 27.09.2018 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin 

adresa nr. 18186011/15.10.2018; 

Având în vedere Referatul nr. 2362 / 29.10.2018 - privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de 

Serviciu D2 – Continuitatea alimentării cu apă industrială, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, nr. 48/2005, nr. 36/2006, 

nr. 33/2007, nr. 16/2008, nr. 20/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 27/2010, nr. 29/2011, 

nr. 36/2012, nr. 37/2013, nr. 37/2014, nr. 33/2015, nr. 51/2016 și nr. 49/2017; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aproba Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

28.09.2017 – 27.09.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 66/2.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ș T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate pentru perioada de evaluare 01.11.2017 - 

31.10.2018 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, 

transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 18203230/08.11.2018; 

- Referatul nr. 2529 / 22.11.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1, 

înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 - prevederile clauzelor 1.3, 1.5 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 - prevederile art. 18 și art. 19 din Actul Adițional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu 

apă și canalizare pentru Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013; 

- prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor 

Stardardelor de Bază pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabilă, A4 -Acoperire apă potabilă, A6 - 

Timpul pentru asigurarea alimentării alternative cu apă potabilă, B1- Calitatea apei efluentului,  B2- 

Acoperire canalizare; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 

41/08.12.2014, nr.36/07.12.2015, nr.56/2016, nr.11/2017 și nr.52/2017; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea 

Apei Epurate pentru perioada de evaluare 01.11.2017 - 31.10.2018, prezentată în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 71/26.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 


