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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1752 din 04.10.2018 

 

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

11465/1/03.10.2018; 

 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 04.10.2018-07.10.2018, 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. 1823 din 10.10.2018 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 9583/27.09.2018; 

 Ținând seama de prevederile H.C.G.M.B. 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. 1449 din 

data de 14.08.2018 privind înființarea Comisiei pentru elaborarea 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. d) şi art. 68, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul ‖Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a 

autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere‖, anexă la prezenta dispoziție, 

care face parte integrantă din aceasta.  

 Art. 2 Implementarea ‖Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a 

autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere‖ se va realiza printr-o Unitate de 

Implementare a Programului ce va fi constituită prin dispoziție a Primarului General al Municipiului 

București. 

 Art. 3 Unitatea de Implementare a Programului și Direcția de Mediu, Direcția Informatică, 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, 

  Șef Serviciu Monitorizarea Calității Mediului 

  Ioana ȘUTEU 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


5 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1824 din 11.10.2018 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și al 

Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii nr. 11848/1/11.10.2018; 

 În temeiul art. 57 alin. (2), art. 61, art. 63, art. 64, art. 65 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Începând cu data de 12.10.2018 se deleagă domnului Viceprimar General BĂDULESCU 

AURELIAN toate atribuțiile prevăzute de lege ale Primarului General al Municipiului București, privind 

situațiile de urgență (incendiu, cutremur, precum și alte riscuri asimilate sau evenimente de calamitate) la 

nivelul Municipiului București.  

 Art. 2 Domnul BĂDULESCU AURELIAN, Viceprimar General și direcțiile implicate din cadrul 

aparatului de specialitate a Primarului General, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

 

Gabriela FIREA 

  

  Avizat 

  

 

Secretar General al 

Municipiului București 

Georgiana Zamfir 
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

DIRECTOR EXECUTIV 

GETA DRĂGOI 

 

 

 

 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC, 

DIRECTOR EXECUTIV 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Nicoleta Potlog 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1825 din 11.10.2018 

 

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

11837/1/11.10.2018; 

 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 12.10.2018 - 14.10.2018, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA – 

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

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

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

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

GEORGIANA ZAMFIR 
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

DIRECTOR EXECUTIV 

GETA DRĂGOI 

 

 

 

 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC, 

DIRECTOR EXECUTIV 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Lică Liviu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1939 din 31.10.2018 

 

PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI Şl ACŢIUNI PENTRU  

DESZĂPEZIREA Şl COMBATEREA POLEIULUI  

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2018 - 2019 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Generale Servicii Publice prin care se propune PROGRAMUL DE 

MĂSURI Şl ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA Şl COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2018 - 2019; 

 În conformitate cu adresele: Primăriei Sector 1 nr. 39036/25.10.2018, Primăriei Sector 2 nr. 

111109/09.10.2018, Primăriei Sector 3 nr. 111/1/28.09.2018, Primăriei Sector 4 nr. 65075/25.10.2018, 

Primăriei Sector 5 nr. 94094/23.10.2018, Primăriei Sector 6 nr. 270/02.10.2018, Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 nr. 6770/01.10.2018, Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 

11630/26.09.2018, adrese prin care au fost înaintate Programele de Măsuri şi Acţiuni ce urmează a se 

desfăşura pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti. 

 Văzând prevederile art 2, alin (3), lit. g) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) din Legea 

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 58-68 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015 - Anexa, privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ţinând seama de art. 8 lit. f) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 

modificată şi aprobată prin Legea nr. 515/2002; 

 În baza art. 55 şi art. 56 Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti; 

 În baza Anexei 1 Cap. IV, Art. 5, alin. 2, lit. e) subpunctul 3), lit. f) din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 

privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, modificată şi completată 

de H.C.G.M.B nr.181/2017. 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. d), art.68 alin.(1) şi a art. 85 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. La nivelul Municipiului Bucureşti se va executa Programul de măsuri şi acţiuni privind 

deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2018 - 2019. 

  

 Art. 2. Pentru coordonarea şi supravegherea Programului de măsuri şi acţiuni menţionat la art. 1, se 
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constituie Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului, având componenţa prevăzută în 

Anexa 1 la prezenta Dispoziţie, şi Grupa Tehnică având componenţa prevăzută în Anexa 2 la prezenta 

Dispoziţie. 

 

 Art. 3. În vederea îndeplinirii atribuţiilor de coordonare, monitorizare şi control ce revin Primăriei 

Municipiului Bucureşti conform de Art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 101/2006 republicată, a serviciului de salubrizare a localităţilor, punerea în aplicare a Programul 

de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2018-2019 se face în 

mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, către Primăriile Sectoarelor 1-6. 

 

 Art. 4. Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului în 

Municipiul Bucureşti pentru iarna 2018-2019 cuprinde Programele de deszăpezire şi combaterea 

poleiului pentru iarna 2018 – 2019 executate de către: COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. 

SUPERCOM S.A, DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3, S.C. AMENAJAREA 

DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. URBAN S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, 

precum şi programele executate de Societatea de Transport Bucureşti STB S.A, R.A.D.E.T, S.C. 

METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A, 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR Şl CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA SPITALELOR Şl 

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, prevăzute în Anexa 3. 

 

 Art. 5. Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2018 - 2019 executate de 

către: COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, DIRECŢIA GENERALĂ DE 

SALUBRITATE SECTOR 3, SC AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4, S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, şi 

al S.C. URBAN S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 şi ADMINISTRAŢIA 

DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 pe arterele destinate traficului Societăţii de 

Transport Bucureşti STB S.A (inclusiv pasajele subterane şi supraterane destinate traficului auto, cât şi 

pietonal), spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de 

transport în comun, accesul la staţiile de metrou, cât şi căile de acces la/de la obiectivele ce deservesc 

servicii vitale pentru populaţie (instituţiile publice, sănătate, alimentaţie publică, învăţământ, asigurare 

energie electrică, termică, etc), toate aceste căi de acces trebuie să fie practicabile în termen de 

maximum 6 ore de la încetarea acestor fenomene specifice, aceasta reprezentând URGENŢA 1 de 

intervenţie. 

 De asemenea în URGENŢA 1 se realizează obligatoriu operaţiunile de curăţare şi transport al 

zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante pe arterele sau tronsoanele în pantă, poduri şi rampe. 

 Tot în cadrul URGENŢEI 1 vor acţiona la deszăpezirea şi combaterea poleiului următoarele 

companii: S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ 

ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREŢINEREA ARBORILOR ȘI 

SPAŢIULUI VERDE BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI 

BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA 

MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ 

MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREŞTI S.A. 

  

 Art. 6. În cadrul URGENŢEI 1 se execută şi tratamentele preventive destinate combaterii poleiului. 
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Aplicarea acestora se face în maximum 2 ore de la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, 

rampele, podurile şi pasajelele rutiere continuându-se apoi cu arterele cu trafic auto şi ale Societăţii de 

Transport Bucureşti STB S.A, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public şi social. 

 Tratamentele cu material antiderapant se vor executa, ori de câte ori situaţia o va impune, în condiţii 

de precipitaţii de durată, nivel de trafic, după operaţiunile de pluguit, etc. 

  

 Art. 7. Operatorii serviciului de salubrizare vor efectua programe de deszăpezire şi combatere a 

poleiului pe arterele care fac legătura între: arterele cu trafic ale Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A, 

menţionate la Art. 5, şi arterele secundare, tot în în condiţiile URGENŢEI 1. 

 

 Art. 8. În cadrul URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele efectuate de către Societatea de 

Transport Bucureşti STB S.A. Acţiunea de deszăpezire efectuată de către Societatea de Transport 

Bucureşti STB S.A. pe căile de rulare a tramvaielor va fi în strictă coordonare cu programele de 

deszăpezire şi combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare din sectorul respectiv. 

 Dispeceratul Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A are obligativitatea de a comunica prin 

intermediul staţiilor de emisie-recepţie cu cel puţin 1 oră înainte, începerea acţiunii în cadrul programelor 

de deszăpezire, precum şi punctele din care urmează să înceapă utilajele de deszăpezire ale Societăţii de 

Transport Bucureşti STB S.A programele de deszăpezire, pentru a putea fi remediate situaţiile în care 

acţiunea Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A se realizează după deszăpezirea deja executată de 

către operatori. 

 

 Art. 9. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru staţiile Societăţii de Transport Bucureşti STB 

S.A (autobuze, troleibuze şi staţiile de tramvai de pe trotuar) se face de către operatorii serviciului de 

salubrizare. Refugiile pietonale ale staţiilor Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A (tramvai) se execută 

de către Societatea de Transport Bucureşti STB S.A în conformitate cu lista din Anexa 7 întocmită de 

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A 

 Deszăpezirea capetelor de linii este în sarcina operatorilor serviciului de salubrizare în conformitate 

cu lista din Anexa 8, întocmită de Societatea de Transport Bucureşti STB S.A şi însuşită de către 

operatori. 

 S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREŞTI S.A. şi Societatea 

de Transport Bucureşti STB S.A vor interveni în cadrul URGENŢEI 1 pentru îndepărtarea zăpezii 

depusă pe mijloacele de semnalizare rutieră (indicatoare rutiere, indicatoare de orientare şi informare, 

marcaje rutiere şi dispozitive de semnalizare luminoasă) conform ariei de responsabilitate. 

 

 Art. 10. Programul de deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2018 - 2019 efectuat de 

către: ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl 

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, prevăzute în Anexa 3, se aplică pe arterele cu trafic auto şi pe 

arterele cu obiective sociale (altele decât cele incluse în programul efectuat de operatorul serviciului de 

salubrizare), imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice specifice şi se finalizează în maximum 

6 ore de la încetarea acestor fenomene. Această intervenţie reprezintă tot URGENŢA 1. 

 

 Art. 11. În condiţiile URGENŢEI 1 se vor efectua şi programele: R.A.D.E.T, ADMINISTRAŢIA 

LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR Şl CREMATORIILOR 

UMANE, S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A, S.C. METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY 
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S.A, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR Şl SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI. 

 În cadrul acestor programe, instituţiile şi societăţile menţionate mai sus vor executa deszăpezirea şi 

combaterea poleiului, în mod obligatoriu, pe trotuarele din jurul parcurilor, grădinilor publice, clădirilor şi a 

terenurilor deţinute/administrate de către acestea. 

 

 Art. 12. Administraţia Străzilor va asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru obiectivele 

aflate în administrare. Această intervenţie se va realiza în cadrul URGENŢEI 1. 

 

 Art. 13. S.C. Compania Municipală Parking Bucureşti S.A va asigura deszăpezirea şi 

combaterea poleiului în toate parcările pe care le administrează, inclusiv căile de acces ale acestor 

parcări. Această intervenţie se va realiza în cadrul URGENŢEI 1. Evacuarea zăpezii rezultată ca urmare a 

deszăpezii parcărilor respective va fi efectuată de către operatorul de salubrizare care acţionează pe raza 

sectorului unde se află parcările. 

 

 Toate intervenţiile realizate în cadrul URGENŢEI 1 se finalizează în maximum 6 ore de la 

încetarea fenomenelor meteorologice specifice. 

 

 Art. 14. Deszăpezirea parcărilor de reşedinţă revine în sarcina administratorilor / deţinătorilor 

acestora. 

 

 Art. 15. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii serviciului de 

salubrizare vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, listele cu trotuarele 

care vor fi incluse în programele de deszăpezire şi combaterea poleiului, care se încadrează în prevederile 

Art. 5, alin. (2), lit. g), din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 120/2010, modificată şi completată de H.C.G.M.B 

nr.181/2017, după cum urmează: 

 - trotuarele aferente diverselor spaţii publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului şi care se 

constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiaşi sens de mers etc; 

 - trotuarele aferente azilelor de bătrâni, centrelor de copii, căminelor şi adăposturilor sociale, şcolilor 

speciale; 

 - trotuarele aferente imobilelor/terenurilor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deţinătorii legali 

cât şi trotuarele pe care nu se află imobile. 

 Obligativitatea realizării deszăpezirii şi combaterii poleiului la aceste obiective (trotuare), care au fost 

identificate în teren de către operatorii serviciului de salubrizare împreună cu reprezentanţii Primăriilor 

Sectoarelor 1- 6, revine în totalitate operatorului serviciului de salubrizare. 

 

 Art. 16. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii se 

execută în maximum 12 ore de la finalizarea Programelor de deszăpezire şi combaterea poleiului, pentru 

arterele care necesită această operaţiune, prevăzută în cadrul URGENŢEI 1. 

 Pentru restul arterelor, operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii se vor 

finaliza în maximum 8 ore de la terminarea URGENŢEI 2, pentru arterele care necesită această 

operaţiune. 

 În funcţie de condiţiile meteorologice şi de traficul aferent acestor artere, termenele de intervenţie 

pentru această operaţiune, pot fi modificate (exemple: ninsori abundente, viscole, maşini parcate, care 
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blochează accesul utilajelor, etc.) 

 Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii reprezintă URGENŢA 3 de 

acţiune. 

 Simultan cu îndepărtarea zăpezii de pe artere se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, 

astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. 

 Evacuarea zăpezii se va executa cu prioritate după cum urmează: la treceri de pietoni, guri de 

scurgere, rigole, etc. Această operaţie se va finaliza în termen de 10 ore de la terminarea URGENŢEI 1. 

 

 Art. 17. Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de 

canalizare, stabilite în prealabil de S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

 Art. 18. Imediat ce arterele din cadrul URGENŢEI 1 (prevăzute la Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 şi 

Art. 10) vor fi aduse în stare de practicabilitate, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. 

SUPERCOM S.A, DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3, S.C. AMENAJAREA 

DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A. şi S.C. URBAN S.A, vor acţiona pe restul arterelor 

care nu au fost incluse în URGENŢA 1, străzi care nu au fost cuprinse în programele de deszăpezire 

executate de către ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6. 

 Această intervenţie reprezintă URGENŢA 2, care are termen de finalizare de 12 ore de la încetarea 

fenomenelor meteorologice. 

 În situaţia în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte abundente sau au o durată de 

timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a 

arterelor din cadrul URGENŢEI 1, simultan cu demararea acţiunii şi pe arterele din URGENŢA 2. 

 Nerespectarea termenelor de punere în aplicare a programelor conform Urgenţei 1 şi Urgenţei 

2 se sancţionează în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 119/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 120/2010 

- modificată şi completată de H.C.G.M.B nr.181/2017. 

 

 Art. 19. În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va 

interveni cu utilaje de deszăpezire care vor acţiona în baterie formată de 3 - 5 utilaje specifice deszăpezirii, 

care să se desfăşoare din axul arterei spre bordura carosabilului, pentru degajarea cu prioritate a zăpezii 

de pe arterele pe care se desfăşoară transportul în comun, intrările- ieşirile către Autostrada A1, 

Autostrada A2, DN1, etc. Bateriile de utilaje vor fi însoţite de echipajele Poliţiei Locale a Sectoarelor 1 - 6 

sau Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti. 

 Pentru a facilita acţiunea utilajelor în baterie, tronsoane din arterele pe care se acţionează pot fi, 

după caz, blocate parţial cu sprijinul Brigăzii de Poliţie Rutieră, a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti şi 

a Poliţiei Locale a Sectoarelor 1-6. 

 

 Art. 20. Toţi operatorii serviciului de salubrizare care efectuează Programele de deszăpezire şi 

combaterea poleiului au obligaţia de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripţionate în 

mod distinct) pentru intervenţii punctuale solicitate de echipajele de urgenţă (poliţie, salvare, SMURD, 

pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuţia programelor 

menţionate anterior. 

 

 Art. 21. Operatorii serviciului de salubrizare au obligaţia de a dimensiona parcul auto astfel încât 

utilajele specifice să poată interveni simultan atât în cazul situaţiei descrise la Art. 18 paragraful 3, cât şi 
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pentru intervenţiile punctuale de la Art. 20. 

 

 Art. 22. Operatorii serviciului de salubrizare care execută programe de deszăpezire şi combatere 

polei vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti la Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură - 

Serviciul Dispecerat, Comunicare, Audienţe şi la Direcţia Utilităţi Publice, după fiecare intervenţie, 

zilnic până la orele 8
30

 o copie a ’’Jurnalului de activitate pe timp de iarnă― conform art. 64 din Ordinul 

A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va cuprinde în mod obligatoriu cerinţele prevăzute la art. 64 

alin. (3) din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 

 Art. 23. Toţi operatorii serviciului de salubrizare care execută programe de deszăpezire şi 

combatere polei pe întreaga perioadă de iarnă, vor transmite la Serviciul Dispecerat, Comunicare, 

Audienţe - Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură şi Direcţia Utilităţi Publice, datele cu privire la 

situaţia stocurilor de materiale antiderapante şi a asigurării utilajelor de deszăpezire, conform tabelului din 

Anexa 6. Raportarea se face zilnic în cazul în care sunt prezente fenomenele meteorologice 

specifice sau avertizări meteo şi ori de câte ori sunt solicitate date de către Instituţia Prefectului şi 

Ministerul Afacerilor Interne, şi săptămânal dacă nu au loc intervenţii, nu sunt prezente fenomene 

meteorologice specifice şi nu există nicio avertizare meteo în acest sens. 

 

 Art. 24. Pe arterele unde există lucrări de modernizare/reabilitare la sistemul rutier sau la calea de 

rulare a tramvaielor, se vor lua măsuri de împrejmuire (garduri de protecţie) şi semnalizare 

corespunzătoare a şantierelor, prin grija executantului lucrării, pentru a preveni eventualele accidente pe 

timp de iarnă. 

 

 Art. 25. Operatorii serviciului de salubrizare au obligaţia să încheie convenţii cu Administraţia 

Naţională de Meteorologie pentru a cunoaşte prognoza meteo pentru următoarele 3 zile privind evoluţia 

temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

 

 Art. 26. Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine operativă odată cu apariţia 

primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2018. şi va continua până la 

dispariţia fenomenelor specifice iernii, chiar dacă acestea se înregistrează după 15.03.2019. 

 

 Art. 27. În cazul avertizărilor meteo privind apariţia fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorii 

serviciului de salubrizare vor poziţiona utilajele destinate intervenţiilor specifice în locaţii uşor accesibile pe 

raza zonei de acţiune. În cazul rampelor, pantelor, podurilor şi pasajelor auto utilajele vor fi amplasate în 

vecinătatea acestora. Toate aceste măsuri sunt menite să asigure intervenţia rapidă pe Programele de 

deszăpezire şi combaterea poleiului. 

 

 Art. 28. Locaţiile menţionate la art. 27 vor fi evidenţiate în mod distinct în cadrul Programelor de 

deszăpezire şi combatere polei efectuate de operatorii serviciului de salubrizare care vor fi transmise 

Primăriei Municipiului Bucureşti. În cazul avertizărilor meteo care necesită o astfel de organizare, aceste 

locaţii vor fi comunicate şi prin staţiile de emisie recepţie dispeceratului Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 29. Substanţele folosite pentru combaterea poleiului şi a gheţii vor fi stabilite astfel încât să 
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respecte prevederile legale în vigoare şi să îndeplinească cerinţele privind protecţia mediului înconjurător. 

Modul de aplicare şi utilizare al substanţelor folosite se va face în conformitate cu prevederile art. 67 din 

Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 

 Art. 30. Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii pe timp de iarnă conform Art. 12, 

Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 120/2010, modificată şi completată de H.C.G.M.B nr.181/2017: 

 - să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului/construcţiei în urma 

fenomenelor meteorologice; 

 - să cureţe – în maximum 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice - 

zăpada depusă şi gheaţa formată pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau unde îşi 

desfăşoară activitatea, a sediilor de firmă, a curţilor sau terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal să 

se desfăşoare în condiţii normale, fără a depozita această zapadă sau gheaţă pe carosabil sau pe gurile 

de canal. La imobilele în care, la parter, funcţionează societăţi ccomerciale sau prestatori de servicii, 

obligaţiile menţionate revin acestor unităţi pe timpul funcţionării lor. 

 Aceste prevederi vor fi aduse la cunoştinţă persoanelor fizice şi juridice prin grija Direcţiilor 

de Specialitate din cadrul PRIMĂRIILOR SECTOARELOR 1 - 6 şi a POLIŢIEI LOCALE a 

SECTOARELOR 1 - 6. 

 Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă contravenţională în 

conformitate cu Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 120/2010 - modificată şi completată de H.C.G.M.B nr. 

181/2017, Art. 42, lit. a) pentru persoane fizice şi Art. 43, lit. b) pentru persoane juridice. 

 

 Art. 31. Instituţiile publice, unităţile de alimentaţie publică, pieţele, unităţile sanitare vor lua 

măsuri pentru a asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului pe căile de acces, interioare şi exterioare, în 

maxim 2 ore de la declanşarea fenomenelor meteorologice fără a depozita această zapadă pe carosabil 

sau pe gurile de canal. 

 

 Art. 32. Utilajele de deszăpezire şi combaterea poleiului aparţinând operatorilor care efectuează 

prestaţii pentru agenţii economici vor fi inscripţionate în mod corespunzător şi nu vor fi incluse în 

programele pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe arterele publice. 

 

 Art. 33. Se interzice parcarea autoturismelor/autovehiculelor pe partea carosabilă a arterelor 

cu trafic ale Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A din momentul declanşării fenomenelor 

meteo specifice iernii până la finalizarea programului de deszăpezire pe artera respectivă, pe o 

perioadă de 3 până la 6 ore. 

 

 Art. 34. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor serviciului 

de salubrizare, celorlalţi participanţi la programul de deszăpezire şi combatere polei, care se fac în regim 

de urgenţă, vor fi efectuate prin staţiile de emisie recepţie. În acest sens toţi cei menţionaţi vor fi 

dotaţi cu staţii de emisie recepţie. 

 

 Art. 35. Administraţiile Domeniului Public (inclusiv toţi operatorii privaţi care prestează activități 

de amenajare și refacere spaţii verzi de pe aliniamente stradale, parcuri şi grădini publice), S.C. 

Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S. A, S.C. Compania 

Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 
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vor pune la dispoziţie pe perioada derulării Programului de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea 

şi combaterea poleiului pentru iarna 2018 - 2019 un număr de Tel Verde/Dispecerat care va 

funcţiona 24 de ore din 24 de ore, la care se vor prelua toate sesizările privind crengile şi copacii căzuţi 

pe carosabil sau spaţiul verde. 

 Totodată se va monitoriza atent starea copacilor din parcuri, spaţii verzi şi de pe aliniamentele 

stradale aflate în competenţă astfel încât să fie prevenite accidentele datorate de fenomenele extreme. 

 De asemenea, vor avea în dotare echipamente specifice şi un utilaj de deszăpezire echipat cu 

plug pentru a acţiona în cazul crengilor, copacilor căzuţi pe domeniul public. Termenul de intervenţie este 

de 2 ore de la sesizare, constatare. Finalizarea intervenţiei va fi comunicată dispeceratului Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 36. Verificarea la bazele de deszăpezire şi combaterea poleiului efectuată de către 

personalul din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice/ Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti - Direcţia Control, se va face conform Regulamentului din Anexa 4. 

 

 Art. 37. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti - Direcţia Control va verifica modul de respectare în teren a programelor de 

deszăpezire şi combaterea poleiului de la Art. 4, întocmindu-se Fişa de control, conform Anexei 5. O 

copie a Fişei de control, în vederea menţinerii atribuţiilor de coordonare, monitorizare şi control ale 

Primăriei Municipiului Bucureşti, va fi transmisă e-mail şi la Direcţia Utilităţi Publice, în maximum 24 de 

ore. 

 

 Art. 38. Cazarea şi serviciile oferite oamenilor fără adăpost, pe perioada sezonului rece, va fi 

asigurată la centrele şi în punctele amenajate prin grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 39. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, DIRECŢIA 

GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ Şl CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA CONTROL, 

PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1 - 6 - prin Direcţiile de Specialitate, POLIŢIA LOCALĂ a SECTOARELOR 

1 - 6, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, DIRECŢIA GENERALĂ DE 

SALUBRITATE SECTOR 3, S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A, S.C. ROSAL GRUP SA şi 

S.C. URBAN S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A, 

R.A.D.E.T, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A, 

ADIMINSTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR Şl 

CREMATORIILOR UMANE, S.C. METROREX S.A, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, ADMINISTRAŢIA 

SPITALELOR Şl SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI Şl DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREŞTI S.A, 

S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ 

ÎNTREŢINEREA ARBORILOR Şl SPAŢIULUI VERDE BUCUREŞTI S. A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ 

PARCURI Şl GRĂDINI BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREŞTI S.A, 

S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI Şl PASAJE BUCUREŞTI S.A, S.C. COMPANIA 

MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREŞTI S.A. vor duce la îndeplinire măsurile 

prevăzute în Programul de deszăpezire şi combaterea poleiului. 
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 Art. 40. Copii după prezenta Dispoziţie se vor transmite: atât celor interesaţi cât şi Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ‘‘Dealul Spirii‖ Bucureşti - Ilfov, Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L - ENGIE, S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A, 

S.C. E - Distribuţie Muntenia S.A, Brigăzii Rutiere Bucureşti prin grija Direcţiei Administraţie Publică. 

 

 Art. 41. - Anexele 1 - 8 fac parte din prezenta Dispoziţie. 
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Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 32472/3/2018 , instanţa de judecată a admis acţiunea formulată de către reclamanta VESTA 

INVESTMENT S.R.L. şi a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

531/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere 
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caietului de sarcini şi a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de 

transport local în regim de taxi.‖ 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante  

necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti" şi a cheltuielilor 

legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanţare Externă nr. 5057/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei Economice, buget, finanţe nr. 247/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 694/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere: 

 -  prevederile Programului privind îmbunătăţirea caltăţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de 

persoane, finanţat din Fondul pentru Mediu; 

 -  necesitatea de a asigura sursele financiare în vederea susţinerii contribuţiei proprii şi a 

cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanţare de către 

Administraţia Fondului pentru Mediu, în valoare totală de 487.872.261,10 lei; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art 45 alin (3) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul "Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante necesare 

îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti‖ în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, finanţat din Fondul pentru 

Mediu. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante 

necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti‖, în cuantum de 

487.872.261,10 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bucureşti reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 20% din valoarea eligibilă a proiectului în 

cuantum de 85.000.000 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Achiziţionare mijloace de transport mai 

puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti". 
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 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

"Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de 

călători în Municipiul Bucureşti‖, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din 

alocaţii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

 Art. 5 Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor. 

 Art. 6 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului Bucureşti, să semneze în numele Municipiului Bucureşti, toate actele necesare şi Contractul 

de finanţare pentru proiectul "Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii 

transportului public de călători în Municipiul Bucureşti‖, precum şi orice alte modificări şi completări 

convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare 

poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 689 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a Studiului de  

oportunitate "Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante necesare  

îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti‖ finanţate 

prin Fondul pentru Mediu 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi nr. 17894/10.10.2018 şi al Direcţiei Generale Management 

Proiecte cu Finanţare Externă nr. 5056/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 248/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 695/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordinului Ministrului Mediului nr. 741/13.07.2018 pentru Programul privind îmbunătăţirea 

calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând vehicule mai puţin 

poluante în transportul public local de persoane; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 325/2018 privind aprobarea Planului 

Integrat de Calitate a Aerului; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 90/2017 privind Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea Bucureşti Ilfov; 

 -  Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 

 -  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) şi lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de oportunitate "Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante 

necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti", pentru achiziţionarea a 100 

de troleibuze cu autonomie şi 130 de autobuze hibrid, prezent în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Descrierea investiţiei este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi studiului de oportunitate "Achiziţionare 

mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul 

Bucureşti", conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte fonduri 

legal constituite cu această destinaţie. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 proiectului "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 10‖ 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanţare Externă nr. 4990/08.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 249/17.10.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 696/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Ţinând cont de selectarea spre finanţare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea şi dotarea 

liniei de tramvai nr. 10", cod SMIS 122603 care prevede achiziţia a 12 tramvaie din gama de 36 m şi 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 120.829.516,40 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 şi art. 45 alin. 

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

ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 10‖ în vederea finanţării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 

4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 
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 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 10‖, în 

cuantum de 120.829.516,40 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bucureşti reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.829,760 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai 

nr. 10". 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 10", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se 

vor asigura din bugetul local. 

 Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului Bucureşti, să semneze în numele Municipiului Bucureşti, toate actele necesare şi Contractul 

de finanţare pentru proiectul „Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 10‖, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau 

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 691 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 1" 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanţare Externă nr. 4988/08.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 250/17.10.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 697/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Ţinând cont de selectarea spre finanţare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea şi dotarea 

liniei de tramvai nr. 1", cod SMIS 122602 care prevede achiziţia a 12 tramvaie din gama de 36 m şi 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 120.829.516,40 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 şi art. 45 alin. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 1‖ în vederea finanţării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 

4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 
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 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 1", în 

cuantum de 120.829.516,40 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bucureşti reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.829.760 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului '‗Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai 

nr. 1". 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 1", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 

asigura din bugetul local. 

 Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului Bucureşti, să semneze în numele Municipiului Bucureşti, toate actele necesare şi Contractul 

de finanţare pentru proiectul „Modernizarea şi dotarea liniei de tramvai nr. 1‖, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau 

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 692 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Bucureşti şi  

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu‖ în vederea realizării proiectului 

"Regenerare urbană zona Bd. Magheru" 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 12136/11.10.2018; 

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

nr. 66/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 698/17.10.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Bucureşti şi Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" în vederea realizării proiectului "Regenerare Urbană zona Bd. 

Magheru‖, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului Bucureşti, acordul de parteneriat prevăzut la art. 1 şi toate documentele subsecvente 

acestuia. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 693 

 

*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 Bulevardului Iuliu Maniu din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu și al Direcției Transporturi nr. 18491/17.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 183/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 742/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 228/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului Bulevardul Iuliu Maniu din administrarea Consiliului General 

al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în 

vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică, cu condiția obținerii prealabile de către 

Consiliul Local al Sectorului 6 a avizului Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului 

București.  

 Art. 2 Lucrările se vor executa în condițiile impuse de Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București  nr. 220/2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 

lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.  

 Art. 3 Se exclude poziția nr. 126 din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 529/2018, iar anexa nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 se modifică în mod 

corespunzător. 

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

Administrația Străzilor și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 694 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „SMILE‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti nr. 23963/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 73/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 699/17.10.2018; 

 Potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „SMILE" - aplicarea de aparate ortodontice fixe - conform anexei nr.1 - fişa 

de proiect, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 În vederea derulării proiectului „SMILE" se aprobă acordarea unui sprijin financiar sub forma 

de vouchere, în valoare de maximum 990 lei/beneficiar, copiilor cu vârsta între 10 şi 17 ani, cu domiciliul în 

Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Se aprobă bugetul multianual al proiectului „SMILE", respectiv 34.853.000,00 lei, conform 

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

 Art. 4 Se aprobă graficul de activităţi al proiectului „SMILE", conform anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 În termen de 30 de zile de la aprobarea Proiectului "SMILE‖ de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va elabora Regulamentul 

privind implementarea proiectului. 

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

Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 695 

 

*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/


33 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei pentru Sănătate a  

Municipiului Bucureşti pentru perioada 2018 - 2020 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2147/1/11.10.2018 şi al Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 24158/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 71/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 701/17.10.2018; 

 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 și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Strategia pentru Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2018 - 2020, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 696 

 

 

 

 

 

 

*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 Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București  

pentru demararea procedurii de identificare și achiziție imobile necesare  

înființării Rețelei Metropolitane de Clinici și Centre „Sfânta Agatha‖ pentru  

screeningul cancerului de sân și al cancerului de col uterin 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2136/11.10.2018 și al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 24127/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 70/2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 702/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă împuternicirea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru 

demararea procedurilor de identificare și achiziție a următoarelor tipuri de imobile, necesare înființării 

Rețelei Metropolitane de Clinici și Centre „Sfânta Agatha‖ pentru screeningul cancerului de sân și al 

cancerului de col uterin: 

1.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Colentina – se necesită identificarea și achiziționarea unui imobil, 

pentru clinica „Sfânta Agatha‖, 

2.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic de Obstretică – Ginecologie Panait Sârbu – se necesită identificarea 

și achiziționarea unui imobil,   

3.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Sfânta Maria – se necesită identificarea și achiziționarea unui imobil,  

4.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Dr.I. Cantacuzino – se necesită identificarea și achiziționarea unui 

imobil, 

5.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Nicolae Malaxa – se necesită identificarea și achiziționarea unui 

imobil, 

6.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Colțea – se necesită identificarea și achiziționarea unui imobil, 

7.Pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Filantropia – se necesită identificarea și achiziționarea unui imobil. 

 Art. 2 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.10.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 697 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru 

demararea procedurii de identificare și achiziție a unui imobil necesar pentru înființarea unui  

Centru Medical specializat pentru persoanele din grupuri vulnerabile 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2135/11.10.2018 și al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 24128/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 69/2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 703/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru demararea 

procedurii de identificare și achiziție a unui imobil necesar pentru înființarea unui Centru Medical 

specializat pentru persoanele din grupuri vulnerabile.  

 Art. 2 Se împuternicește Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București să întreprindă 

măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 698 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a  

lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii «Modificări interioare şi exterioare,  

extindere, reabilitare şi modernizare – Pavilion "Casa Doru" – Spitalul Clinic de Boli  

Infecţioase şi Tropicale " Dr. Victor Babeş"» 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2149/11.10.2018 și al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 24143/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 251/2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 704/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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), alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii «Modificări interioare şi exterioare, extindere, reabilitare şi 

modernizare – Pavilion "Casa Doru" – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş"», 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului Bucureşti prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.  

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 699 

 

*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 finanţării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru  

proiectarea lucrărilor de intervenţie la imobilele cu destinaţia de locuinţe multietajate,  

încadrate în clasa I de risc seismic, situate în Bucureşti, Str. Armenească nr. 17A, 

sector 2 şi Str. Bibescu Vodă nr. 24, corp A, sector 4 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 2141/11.10.2018 şi al Administraţiei Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4710/09.10.2018. 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanţe nr. 252/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 705/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind 

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente şi a Normelor metodologice de aplicare 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/24.11.2016 privind înfiinţarea 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi aprobarea Organigramei, 

numărului total de posturi, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestui 

serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 479/28.09.2017 privind Norma internă a 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 17 şi art. 45 

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

completările ulterioare: 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă finanţarea, prin transfer de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, a cheltuielilor 

pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie la imobilele cu destinaţia de locuinţă multietajate şi încadrate în 

clasa I de risc seismic, situate în Bucureşti, Str. Armenească nr. 17A, Sector 2 şi Str. Bibescu Vodă nr. 24, 

corp A, sector 4. 

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

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

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 700 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar către  

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părţi  

proprietate de stat din imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Str. Vânători nr. 17, sector 5 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2145/11.10.2018, Direcţiei Patrimoniu nr. 

20331/11.10.2018, Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 60777/10.10.2018 şi Administraţiei Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4711/09.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 172/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 706/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 4623/08.10.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar către Administraţia 

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor-părţi proprietate de stat din imobilul 

situat în Municipiul Bucureşti, Str. Vânători nr. 17, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de consolidare. 

 Art. 2 Predarea-primirea se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administraţia Fondului 

Imobiliar şi Administraţia 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, 

Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 701 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/19.12.2017 privind 

punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al  

construcţiilor existente, republicată, în vederea finanţării de Ia bugetul local, în limita fondurilor alocate  

anual cu această destinaţie, a cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la  

construcţiile cu destinaţia de locuinţe multietajate precum şi la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de  

locuinţă, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi implementarea unor 

modalităţi de facilitare la rambursare. 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2142/11.10.2018 şi Administraţiei Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4825/09.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 253/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 707/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

existente, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1364/27.12.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/24.11.2016 privind înfiinţarea 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/19 12.2017 se modifică 

după cum urmează: "Hotărâre privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea finanţării de la bugetul local, în 

limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor 
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de intervenţie la construcţiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi 

implementarea unor modalităţi de facilitare la rambursare". 

 Art. II Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art.1 Se aprobă finanţarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a 

cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru construcţiile încadrate prin raport 

de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic''; 

 Art. lll Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

‖Art. 2 Se aprobă implementarea unor modalități de facilitare la rambursare astfel încât persoanele fizice, 

proprietari ai locuințelor din construcțiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc 

seismic, precum şi proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din construcţiile încadrate 

prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, să beneficieze de suport financiar de la bugetul 

local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, conform condiţiilor prevăzute în anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre"; 

 Art. IV Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 Se aprobă implementarea unor modalităţi de facilitare la rambursare astfel încât persoanele 

juridice/operatorii economici, proprietari ai locuinţelor din construcţiile încadrate prin raport de expertiză 

tehnică în clasa I de risc seismic, precum şi proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din 

construcţiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, să beneficieze de suport 

financiar de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, conform condiţiilor 

prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre"; 

 Art. V În Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/19.12.2017 

primul paragraf se modifică astfel: 

"Persoanele fizice proprietari ai locuinţelor din construcţiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în 

clasa I de risc seismic vor beneficia de suport financiar de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual 

cu această destinaţie, după cum urmează: (...)"; 

 Art. VI În Anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/19.12.2017 

primul paragraf se modifică astfel: 

"Persoanele juridice/operatori economici proprietari ai locuinţelor din construcţiile încadrate prin raport de 

expertiză tehnică în clasa I de risc seismic precum şi proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă din construcţiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic să beneficieze 

de suport financiar de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, în 

următoarele condiţii agreate: (...)". 

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

607/19.12.2017, rămân neschimbate. 

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

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

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 702 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 514/31.10.2017  

privind transmiterea către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc  

Seismic a locuinţelor de necesitate libere situate în sectorul 4, Piaţa Naţiunile Unite nr. 8, bl.  

108, Tronson 2 şi Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2 de la Administraţia Fondului  

Imobiliar, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii şi igienizare 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2144/11.10.2018, Direcţiei Patrimoniu nr. 

20333/11.10.2018, Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 60978/10.10.2018 şi Administraţiei Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4826/09.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 173/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 708/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 4137/01.10.2018, precum şi adresa Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Cadastru nr. 

1608497/4713/20.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei 

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

posturi, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public de interes 

local al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 479/2017 pentru aprobarea Normei 

interne a Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind modalitatea de 

atribuire a contractelor către entităţile juridice la care municipiul este acţionar majoritar; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 514/31.10.2017 privind 

transmiterea către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a locuinţelor de 
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necesitate libere situate în sectorul 4, Piaţa Naţiunile Unite nr. 8 bl. 108, Tronson 2 şi Piaţa Naţiunilor Unite 

nr. 9, bl. 107, Tronson 2 de la Administraţia Fondului Imobiliar, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii şi 

igienizare se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"Art. 2 Locuinţele de necesitate menţionate la art. 1 se transmit cu cotele-părți și dependințele comune". 

 Art. ll În cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 514/31.10.2017 adresa 

poştală a imobilelor se modifică în ceea ce priveşte sectorul, în loc de sectorul 4, sectorul 5 al municipiului 

Bucureşti. 

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

514/31.10.2017 rămân neschimbate. 

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

Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 703 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 397/26.07.2018 

privind transmiterea către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic, a unui număr de locuinţe de necesitate libere situate în Sectorul 4, Piaţa Naţiunilor 

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

lucrărilor de reparaţii şi igienizare 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2143/11.10.2018, Direcţiei Patrimoniu nr. 

20332/11.10.2018, Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 61449/11.10.2018 şi Administraţiei Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4831/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 174/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 709/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare adresa Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 4137/01.10.2018, precum și adresa Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Cadastru nr. 

1608497/4713/20.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei 

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

posturi, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public de interes 

local al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 479/2017 pentru aprobarea Normei 

interne a Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind modalitatea de 

atribuire a contractelor către entităţile juridice la care municipiul este acţionar majoritar; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 397/26.07.2018 privind 

transmiterea către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr 
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de locuinţe de necesitate libere situate în sectorul 4, Piaţa Națiunile Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2 de la 

Administralia Fondului Imobiliar, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii şi igienizare se modifică și va 

avea următorul conținut: 

‖Art. 2 Locuințele de necesitate menționate la art. 1 se transmit cu cotele-părți și dependințele comune.‖ 

 Art. ll În cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 397/26.07.2018 adresa 

poştală a imobilelor se modifică în ceea ce priveşte sectorul, în loc de Sectorul 4, Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti. 

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

397/26.07.2018 rămân neschimbate. 

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

Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 704 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.321 mp. parte din terenul  

proprietate privată de la adresa Splaiul Unirii nr. 629-631, Sector 3, nr. cadastral 206650, în  

vederea continuării lucrărilor în proiectul de utilitate publică 

„Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu‖ 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 1145/11.10.2018 şi al Direcției Patrimoniu nr. 

20201/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 175/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 710/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

completările ulterioare;  

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

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

interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin 

Hotărârea nr. 958/2013; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/01.02.2006 privind aprobarea 

documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor artere de penetrație, 

străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale‖; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 265/02.11.2006 privind declararea de 

utilitate publică a lucrării de interes local „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu‖; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 268/02.11.2006 pentru modificarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico – economice a obiectivului 

de investiții ,,Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și 

pietonale―;  

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea 

procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică ―Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu‖, în vederea continuării și finalizării 

lucrărilor de interes public local; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 155/28.09.2012 privind modificarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ―Străpungere Bd. Nicolae 

Grigorescu – Splai Dudescu‖, în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local și 

aprobarea sumei globale estimate a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente acestora; 
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 Având în vedere necesitatea efectuării lucrărilor pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă între 

proiectul de utilitate publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu‖ şi liniile de înaltă şi 

medie tensiune LEA 400 kV, LEA 220 kV şi LEA 110 kV care supratraversează ampriza drumului public; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14, alin. (9) și art. 45 alin. (3) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a suprafeței de 1.321 mp. parte din terenul 

proprietate privată de la adresa Splaiul Unirii nr. 629-631, Sector 3, nr. cadastral 206650, expropriator fiind 

Municipiul București, conform planului prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă lista cu identificarea imobilului afectat de coridorul de expropriere și a proprietarului 

identificat conform evidențelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București și ale 

direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Primăriei Sectorului 3, suprafața care 

urmează a fi expropriată și valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de evaluare 

întocmit, prevăzute în anexa nr. 2. 

 Art. 3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de 1.321 mp. parte din terenul proprietate 

privată de la adresa Splaiul Unirii nr. 629-631, Sector 3, nr. cadastral 206650, necesară în vederea 

efectuării lucrărilor pentru realizarea condițiilor de coexistență între lucrarea de utilitate publică 

„Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu‖ și liniile de înaltă și medie tensiune LEA 400 kV, 

LEA 220 kV și LEA 110 kV care supratraversează ampriza drumului public, suma de 1.031.773,5 lei, 

conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 realizat prin raportare la expertizele întocmite și 

actualizate pentru anul 2018 de Camera Notarilor Publici. Suma de bani va fi alocată din bugetul 

Municipiului București.   

 Art. 4 Suma prevăzută la art. 3 al prezentei hotărâri se virează în termen de 30 zile de la data intrării 

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

proprietarului imobilului în vederea efectuării despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile 

legii. 

 Art. 5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare.  

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

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

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

emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea  

terenului situat în Șos. Kiseleff nr. 55, sector 1, din domeniul public al statului și din  

administrarea Regiei Autonome ‖Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat‖ în  

domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al  

Municipiului București  

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 7888/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 177/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 711/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de solicitarea nr. 1575173/2017 formulată de către doamna Halfon Liliana și de adresa 

nr. 3030/2018 emisă de către Regia Autonomă ‖Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat‖; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea unui teren situat în 

Șos. Kiseleff nr. 55, sector 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome ‖Administrația 

Patrimoniului Protocolului de Stat‖ în domeniul public al municipiului București și în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public 

național în bun de interes public local. 

 Art. 2 Terenul menționat la art. 1 va avea destinația de alee de acces. 

 Art. 3 În cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al 

statului și în administrarea Regiei Autonome ‖Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat‖, conform 

prevederilor legale în vigoare . 

 Art. 4 Predarea – preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului. 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

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

Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 ce aparține domeniului public al Municipiului București, a terenului în 

suprafață de 1557,00 mp, situat în spatele clădirii din B-dul Regina Elisabeta, nr. 29 – 31,  

sector 5 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 18576/1/17.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 177/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 712/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - 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, orașelor, municipiiilor și județelor; 

 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 declarară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București, terenul în 

suprafață de 1557,00 mp, situat în spatele clădirii din B-dul Regina Elisabeta, nr. 29 – 31, sector 5 care se 

identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 va fi inventariat conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, 

care se completează în mod corespunzător. 

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

vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 707 

 

 

 

*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 alipirii a nouă suprafețe de teren situate în șoseaua Chitila, Sector 1, identificate cu 

numerele cadastrale 225498, 225500, 225502, 225503, 225501, 225504, 225505, 225506, 225499, 

proprietate publică a Municipiului București, în vederea înscrierii în Cartea Funciară 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 20337/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 179/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 714/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

 - Hotărârii Guvernului nr. 954/15.12.2016, privind transmiterea unor parcele de teren fără construcții, 

din proprietatea publică a statului și din administrarea Serviciului Român de Informații, în proprietatea 

publică a Municipiului București; 

 - Horării Consiliului General al Muncipiului București nr. 608/26.09.2018 privind aprobarea studiului 

de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "împrejmuirea, igienizarea, 

salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/31.10.2016‖; 

 - Legii nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă alipirea a nouă suprafețe de teren situate în șoseaua Chitila, Sector 1, identificate 

cu numerele cadastrale 225498, 225500, 225502, 225503, 225501, 225504, 225505, 225506, 225499, 

proprietate publică a Municipiului București, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 

 Art. 2 Imobilele prevăzute la art. 1 se identifică conform planului de amplasament și delimitare a 

imobilului sc. 1:2000, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se modifică și se completează în mod corespunzător. 
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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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 să se asocieze cu  

Spitalul Clinic de Urgență ‖Bagdasar – Arseni‖ în vederea finanțării și realizării în comun a  

lucrărilor de interes public local ‖Amenajare parcare Bagdasar – Arseni‖ 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 17389/09.10.2018; 

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

nr. 67/17.10.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 254/17.10.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 716/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerarea Hotărârea nr. 212/2008 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 4 și 

adresa nr. 56091/2018 și nr. 62820/2018 emise de către Sectorul 4 al Municipiului București; 

 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, orașelor, municipiilor și județelor; 

 - 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; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 să să se asocieze cu Spitalul Clinic de 

Urgență ‖Bagdasar – Arseni‖ în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local 

‖Amenajare parcare Bagdasar – Arseni‖, pe un teren ce reprezintă parte din curtea imobilului ce aparține 

domeniului public al Municipiului București, înscris în cartea Funciară nr. 227199, imobilul în care 

funcționează Spitalul Clinic de Urgență ‖Bagdasar - Arseni‖. 

 Art. 2 Terenul ce va fi amenajat ca parcare se identifică conform anexei la prezenta hotărâre și va 

rămâne parte integrantă a Spitalului Clinic de Urgență ‖Bagdasar – Arseni‖. 

 Art. 3 Lucrările de interes public local menționate la art. 1 se vor realiza numai cu respectarea 

prevederilor art. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002. 
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 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bucureşti și Consiliul 

Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 4 să achiziţioneze pentru şi în numele  

municipiului Bucureşti un teren ce reprezintă parte din imobilul situat în Şos. Giurgiului nr. 

235, sector 4 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 20300/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 180/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 715/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. P.5.1/11.10.2018 emisă de către Primăria Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

judeţelor; 

 -  Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 48/23.03.2018; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziţioneze în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, terenul în suprafaţă de 273,80 mp ce reprezintă parte din imobilul situat în Şos. 

Giurgiului nr. 235, sector 4, teren ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în vederea realizării obiectivului de investiţii Supralărgire str. Luică. 

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

municipiului Bucureşti, va fi inclus în traseul străzii Luică, şi va fi administrat de către Consiliul Local al 

Sectorului 4, iar schimbarea destinaţiei atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

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

Consiliulu General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Lista anexă la Hotărârea Consiliulu General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 se modifică 

corespunzător. 
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 Art. 5 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 Consiliul Local al Sectorului 4 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea 

operaţiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

documentele emisele de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menţionat 

la art. 1. 

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

Consiliul Local al Sectorului 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Cetățean de Onoare al Municipului București actorului  

Marius Bodochi 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 5428/03.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură șu culte nr. 86/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 717/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bcurești nr. 213/19.04.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipului București actorului Marius 

Bodochi în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba 

artei cinematografice și a spectacolului. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 711 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Azuga nr. 32, 

Sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti nr. 8398/16.07.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 64/17.10.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 718/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Aviz 

nr. 43/16.07.2018 

 -  Primăria Sectorului 2 – Certificat de urbanism nr. 360 /17 "G" din 22.03.2016 (durata de 

valabilitate prelungită până la data de 22.03.2019) ; 

 -  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 36/03.06.2016, 

împreună cu documentul de planificare a procesului verbal de informare și consultare a 

publicului; 

 -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: Decizia etapei de încadrare nr. 21/20.03.2018; 

 -  Administraţia Naţională "Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea – 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti : Aviz de gospodărire a apelor nr. 83 - B din 

23.05.2018; 

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

București – Ilfov: Aviz nr. 911869/19.04.2018; 

 -  Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: Avizul Comisiei de Coordonare nr. 

1600132/23.02.2018 din procesul verbal nr. 7/23.02.2018 al şedinţei Comisiei de Coordonare; 

 -        Comisia Tehnică de Circulație : Acord de principiu nr. 9236/13.07.2017; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 -        Extras de Carte Funciară nr. cerere 36256/08.06.2018; 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului General 

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Azuga nr. 32, Sector 2, Bucureşti în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 43 din 16.07.2018, prevăzut în Anexa nr. 1 (2 exemplare), Planul de reglementări 

urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în Anexa nr. 2 (2 exemplare) şi Regulamentul Local de 

Urbanism reprezentând anexa nr. 3 (2 exemplare). 

 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 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 712 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str.  

Poștașului nr. 5, lot. 2, Sector 3, București 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti nr. 8467/16.07.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 66/17.10.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 720/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -   Primăria Sectorului 3 – Certificat de urbanism nr. 2002/20.09.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 142/27.12.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 11/18.01.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 19/12.03.2018; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1616847/27.04.2018; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1597779/2672/26.02.2018; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 807051/27.02.2018; 

 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 Consiliului General 

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

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

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

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; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Poștașului nr. 5, lot. 2, Sector 3, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 37/11.06.2018, prevăzut în anexa nr. 1 (2 exemplare), planul de 

reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 (2 exemplare) şi Regulamentul 

Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3 (2 exemplare). 

 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 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Sergiu  

Dumitru nr. 22, Sector 1, București 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti nr. 8504/17.07.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 63/17.10.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 721/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -   Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1293/76/D/21400/24.06.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 08/10.02.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 19/30.06.2017; 

 -   Direcția pentru Cultură a Municipiului București – aviz nr. 814/ZP/31.05.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 16/21.08.2017; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1607470/30.03.2018; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1529832/11706/10.08.2017; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 337279/23.08.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului General 

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

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

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

224/15.12.2015; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Sergiu Dumitru nr. 22, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 44/16.07.2018, prevăzut în anexa nr. 1 (2 exemplare), planul de 

reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 (2 exemplare) şi Regulamentul 

Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3 (2 exemplare). 

 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 714 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 – 

 2022 

 

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

specialitate al Direcţiei Mediu nr. 10144/12.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 31/17.10.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 743/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Agenției pentru Protecția Mediului București nr. 20489/11.10.2018 

însoțită de referatul de avizare nr. 1/3707/VT/10.10.2018 emis de Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului prin care s-a decis avizarea finală a Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul 

București 2018 – 2022. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 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; 

 Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) al Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul de Menținere a Calității 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 Generală Investiții, Direcția de Mediu, Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură, 

instituțiile de interes public local aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București pentru 

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

Străzilor, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, Societatea de Transport București 

STB S.A., companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate 

publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Comapania Municipală Managementul 

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

Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București 

– Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calități Aerului 

în Municipiul București. 
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 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectoarelor 1 – 6, instituțiile aflate 

în subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6 vor respecta prevederile privind implementarea 

măsurilor din Planul de Menținere a Calității 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 de Menținere a 

Calității Aerului în Municipiul București. 

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

la cunoștință publică conform legii. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Hărților Strategice de Zgomot pentru Municipiul București conform  

prevederilor Hotărârilor de Guvern nr. 321/2005 

 

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

specialitate al Direcţiei de Mediu nr. 10075/11.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei ecologie și protecția mediului nr. 32/17.10.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 744/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 17708/20.08.2018 emisă de către Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, 

aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și 

gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. I pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant; ; 

 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 Hărțile Strategice de Zgomot, actualizate pentru Municipiul București conform 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 321/2005. 

 Art. 2 Se aprobă Harta de zgomot trafic rutier, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă Harta de zgomot trafic rutier, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se aprobă Harta de zgomot tramvai, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Se aprobă Harta de zgomot tramvai, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 4 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Se aprobă Harta de zgomot industrie, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 5 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7 Se aprobă Harta de zgomot industrie, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 6 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 8 Se aprobă Harta de conflict trafic rutier, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 7 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 9 Se aprobă Harta de conflict trafic rutier, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 8 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 10 Se aprobă Harta de conflict tramvai, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 9 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 11 Se aprobă Harta de conflict tramvai, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 10 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se aprobă Harta de conflict industrie, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 11 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 13 Se aprobă Harta de conflict industrie, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 12 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 14 Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenției pentru Protecția Mediului București și va fi adusă 

la cunoștință public conform legii. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de  

investiții ‖Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41‖ 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 745/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

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

cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare avizul Comisiei Tehnico – Economice din cadrul S.T.B. S.A. nr. 1/11.10.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), 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 indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții ‖Modernizare peroane pe 

traseul liniei de tramvai 41‖, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

Societatea de Transport București STB 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 717 

 

 

*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 obiectivului de 

investiții ‖Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai – linia 

21‖ 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 18016/12.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 746/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

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

cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), 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 indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții ‖Instalare sisteme 

informare călători în stații, pe peroanele de tramvai – linia 21‖, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

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

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

Societatea de Transport București STB 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 718 

 

*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 de Organizare și Funcționare ale Administrației Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

  

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11795/1/16.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 747/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 -  Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

252/2018, precum și  prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 460/2018, își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 252/2018 

rămân neschimbate. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 719 

 

*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 înfiinţarea Direcției Generale de Administrare București şi aprobarea organigramei,  

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

acestui serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane 11779/1/10.10.2018;  

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 748/17.10.2018 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 

şi completările ulterioare; 

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

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 10, pct. 13, pct. 

16, pct. 17, art. 45 alin. (1) și art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înfiinţează Direcția Generală de Administrare București, serviciu public de interes local, cu 

personalitate juridică, finanţat din subvenţii acordate din bugetul local al municipiului Bucureşti şi din 

venituri proprii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 Art. 2 Sediul Direcției Generale de Administrare București va fi în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta 

nr. 47, sector 5. 

 Art. 3 Se aprobă numărul total de 616 posturi de natură contractuală, din care 62 de conducere, 

organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcției Generale de 

Administrare București, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art. 4 În termenul prevăzut la art. 1, Direcţia Generală Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, va prezenta un proiect de hotărâre privind bugetul Direcției Generale de 

Administrare București.  

 Art. 5 (1) Anexa nr. 2 – Lista Serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti se 

completează cu numărul curent 25 - Direcția Generală de Administrare București. 
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 (2) Titlul Anexei 3b) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică și se completează corespunzător. 

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

Direcția Generală de Administrare 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încetarea activității unor servicii publice de interes local ale Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane 11778/1/10.10.2018;  

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 749/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 

529/23.08.2018, nr. 530/23.08.2018, nr. 531/23.08.2018, nr. 532/23.08.2018, nr. 533/23.08.2018, nr. 

534/23.08.2018, nr. 535/23.08.2018, nr. 536/23.08.2018, nr. 537/23.08.2018, nr. 538/23.08.2018 

referitoare la delegarea către Companiile Municipale a gestiunii unor servicii publice de interes local. 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Administrația Străzilor București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și Administrația Fondului Imobiliar își încetează activitatea 

și se desființează ca persoane juridice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri.  

 Art. 2 În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de lucru al Primarului General, sub coordonarea Direcției Juridic, vor efectua demersurile 

care se impun pentru preluarea - predarea activului şi pasivului, debitelor, creditelor, fondului arhivistic, a 

litigiilor în diverse stadii procesuale, a oricăror altor documente şi înscrisuri referitoare la activitățile 

încheiate sau aflate în curs de derulare, etc., precum și contractele încheiate de serviciile publice 

desființate conform art. 1. 

 Art. 3 În aplicarea art. 1, conducătorii serviciilor publice menționate, în calitate de angajatori, vor 

proceda la îndeplinirea formalităților legale privind încetarea de drept a contractelor individuale de muncă 

ale personalului. 

 Art. 4 În termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Companiile municipale care au calitatea 

de delegat în cadrul gestiunii serviciului, respectiv pentru prestarea atribuțiilor preluate de la delegator, 

pentru acoperirea necesarului de personal, vor pune la dispoziția angajatorilor Administrația Străzilor, 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București și 

Administrația Fondului Imobiliar situația posturilor vacante. 

 Art. 5 (1) Anexa nr. 2 – Lista Serviciilor publice de interes local ale Municipiului Bucureşti, precum și 

Titlul Anexei 3b) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător . 

 (2) Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 297/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 59/2018, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 428/2018, cu 



77 

 

modificările ulterioare și ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 657/2018, precum și orice prevedere contrară prezentei 

hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

Administrația Străzilor București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația 

Cimitirelor și Crematoriilor Umane 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 721 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

351/2018 

 

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11748/1/09.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 750/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 351/2018 se abrogă.  

 Art. 2 Anexele nr. 2 și titlul anexei nr. 3a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

304/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în consecință. 

 Art. 3 Direcția Generală Economică va efectua demersurile care se impun pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 447/2018. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 722 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 437/2018 privind preschimbarea autorizațiilor  

de taxi eliberate pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi  

pe teritoriul Municipiului București, a căror valabilitate expiră anterior datei de  

29.02.2020 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 18513/17.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 752/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 și următoarele articole din Legea nr. 

38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 437/2018 privind preschimbarea autorizațiilor taxi eliberate 

pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București, a 

căror valabilitate expiră anterior datei de 20.02.2020. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 723 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Municipiul Bucureşti, România şi oraşul 

Madrid, Regatul Spaniei 

 

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

specialitate al Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol nr. 2377/09.10.2018; 

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

nr. 68/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 722/17.10.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizele Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2- 2/1484/29.05.2018 şi nr. 

2375/09.10.2018 şi avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 64750/27.08.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. f) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Înţelegerea de cooperare între Municipiul Bucureşti, România şi oraşul Madrid, 

Regatul Spaniei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Înţelegerea de cooperare prevăzută la art.1. 

 Art. 3 Prezenta Înţelegere de cooperare între Municipiului Bucureşti, România şi oraşul Madrid, 

Regatul Spaniei, intră în vigoare de la data semnării. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 724 

 

*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 de acordare a atestatelor în domeniul serviciilor de  

administrare a domeniului public și privat de interes local 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi nr. 17750/09.10.2018 și al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice; 

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 723/17.10.2018 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 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 Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 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 Regulamentul de acordare a atestatelor în domeniul serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 725 

*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 studiului " Stabilirea Zonelor unitare de încălzire în vederea eficientizării  

alimentării cu energie termică a Municipiului Bucureşti" 

 

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

specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 4093/07.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 26/2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 727/17.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 -  Art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006, republicată; 

 -  Art. 8 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6), lit.a), pct.14 şi 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 studiul "Stabilirea Zonelor unitare de încălzire în vederea eficientizării alimentării cu 

energie termică a Municipiului Bucureşti", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti – Ilfov, Compania Municipală 

Energetica Bucureşti şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 726 

 

*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 încheierii convenţiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art. 5
1
 alin. (3) al  

Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică a populaţiei 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 570/10.10.2018 şi Direcţiei Generale 

Economice nr. 9479/11.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 27/16.10.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 728/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice - RADET nr. 

69348/09.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Art. 5
1
 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru 

funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, 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 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 convenţiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art. 5
1
 alin. (3) 

al Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, prevăzute în anexele 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze convenţiile 

prevăzute la art. 1. 

 Art. 3 Primarul General al Municipiul Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului său de specialitate şi 

Regia Autonomă de Distribuţie 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 727 

 

*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 cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2019,  

calculată conform Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 317/2008 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul UIP Faza 2 Glina 

nr. 4055/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 28/16.10.2018, Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 257/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 729/17.10.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/29.10.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Articolelor 24 și 26 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Anexei D – „Obligațiile Primăriei‖ din Legea nr. 470 din 12 noiembrie 2006 pentru aprobarea 

Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria 

Municipiului București pentru proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București – 

Glina, faza A, semnat la București, în data de 29 mai 2006; 

 -  Articolul 2 alin. (2.1) referitor la „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată‖ din Actul 

Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, încheiat cu S.C. 

Apa Nova București S.A.; 

 -  Memorandumului de finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, 

referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii IPSA nr. 2004/RO/16/P/PE003, cu precădere art. 

8.4 (b) „Condiționalități‖; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 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 aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată, de 0,09 RON/m
3
 apă uzată, pentru 

anul 2019, calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei 

de calcul aprobată prin anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008. 
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 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

S.C. Apa Nova 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 numărului total de posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcției Generale de Poliție Locală și  

Control a Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 11575/1/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 258/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 730/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 51343 conexat cu nr. 

52539 și nr. 53332/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

 -  Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 7 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 numărul total de 514 posturi, din care 47 de posturi de conducere, reprezentând 

421 de posturi pentru structura de Poliție locală și 93 de posturi pentru structura de Control, precum și 

organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de 

Poliție Locală și Control a Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 25/29.02.2016 îşi încetează 

aplicabilitatea. 
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 Art. 3 Primarul General, Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului  

București 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 11509/1/05.10.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 6541/08.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 87/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 731/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de nota de fundamentare a Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 

1090/03.10.2018, modificată prin nota de fundamentare nr. 1108/08.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 47 posturi, din care 7 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului 

București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 461/26.07.2018 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 3 (1) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Administrației Lacuri, Parcuri și 

Agrement București, astfel: 

 Poziția din statul de funcții aprobat: 

 251 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 252 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 253 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 254 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 
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 255 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 256 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 258 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 259 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 260 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 262 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 263 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 264 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 265 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 266 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 267 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 268 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 269 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 272 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 274 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 275 – muncitor calificat (M;G) treapta profesională I. 

 (2) Articolul 1 și anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

428/26.07.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale 

Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu modificările ulterioare, se modifică conform alin. 

(1). 

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

Centrul pentru Seniori al Municipiului București 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 730 

 

 

 

*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 împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile  

legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive, ca instituție  

publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 6660/10.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 77/17.10.2018, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 69/17.10.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 732/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit a) pct. 6, art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului să hotărască, în condițiile legii, cu 

privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive, ca instituție publică cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art. 2 Sumele alocate, în condițiile legii, pentru finanțarea activității sportive și programelor sportive 

ale structurii sportive menționată la art. 1, se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al 

Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

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

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 731 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu  

privire la asocierea cu Asociaţia Română Anti-Sida, în vederea reintegrării  

sociale şi profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 

1 al Municipiului Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Direcţiei Generale de Asistentă Socială a 

Municipiului Bucureşti nr. 4708/04.09.2018; 

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

nr. 71/17.10.2018, raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali 

nr. 26/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 733/17.10.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 

socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015- 2020 şi a Planului strategic de acţiuni 

pentru perioada 2015-2020; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 248/31.07.2018, prin care se solicită Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de 

a hotărî cu privire la asocierea cu Asociaţia Română Anti-Sida; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

cu Asociaţia Română Anti-Sida, în vederea reintegrării sociale şi profesionale a persoanelor vulnerabile cu 

domiciliul pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 732 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la  

încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Municipalitatea Stari Grad - Sarajevo din Bosnia 

şi Herţegovina 

 

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

specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol nr. 1736/21.08.2018; 

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

nr. 70/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 734/17.10.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/865/25.04.2018 şi avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 35593/04.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 198/12.07.2018 privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda împuternicire expresă Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Municipalitatea 

Stari Grad - Sarajevo din Bosnia şi Herţegovina; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. f) şi art. 

81 alin. (2) lit. p) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti din România 

să hotărască cu privire la încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Municipalitatea Stari Grad - Sarajevo 

din Bosnia şi Herţegovina 

 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 733 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la  

încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu oraşul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite 

ale Americii 

 

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

specialitate al Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol nr. 2372/09.10.2018; 

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

nr. 72/17.10.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 735/17.10.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2195/04.09.2018 şi avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 92214/20.08.2018; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 

289/20.09.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda 

împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înţelegeri de 

cooperare cu oraşul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. f) şi art. 

81 alin, (2) lit. p) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti din România 

să hotărască cu privire la încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu oraşul Jersey, statul New Jersey din 

Statele Unite ale Americii. 

 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 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 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 734 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu  

privire la cooperarea cu Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea finanțării și derulării în  

comun a proiectului sportiv ‖Super – Rally București‖, în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie  

2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 6214/03.10.2018;  

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

25/17.10.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 73/17.10.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 736/17.10.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luînd în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 266/12.09.2018 prin 

care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al 

Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația 

Club Sportiv AMC Racing; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului sportiv 

‖Super – Rally București‖, în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 2018. 

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

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

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 735 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu  

privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în  

vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ‖Educație prin street – art‖, în perioada  

octombrie – decembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 6215/03.10.2018;  

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 78/17.10.2018, raportul 

Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 24/17.10.2018, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 74/17.10.2018 și 

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 737/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luînd în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 274/12.09.2018 prin 

care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al 

Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația 

pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea finanțării și derulării în 

comun a proiectului ‖Educație prin street – art‖, în perioada octombrie – decembrie 2018. 

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

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

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 736 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la  

cooperarea cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor  

activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al  

Municipiului București, în perioada octombrie-decembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 6213/03.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 79/17.10.2018, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 75/17.10.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 738/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 264/12.09.2018 prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să 

hotărască cu privire la asocierea între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter 

sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada 

octombrie-decembrie 2018.  

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

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

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 737 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în  

Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate nr. 6139/10.10.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 11/17.10.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 739/17.10.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia domnului Culea Marian Orlando din funcţia de membru în Adunarea Generală 

a societăţii Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și 

Juridică sub nr. 5937/03.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi comerciale 

pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – prestarea activității de salubrizare-dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare și efectuarea de tratamente fitosanitare; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A.; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 31/1990 

a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se desemnează domnul Chirică Petre ca reprezentant al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Eco 

Igienizare Bucureşti S.A., în locul domnului Culea Marian Orlando. 

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

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 738 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti,  

în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate nr. 6140/10.10.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.740/17.10 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia domnului Culea Marian Orlando din funcţia de membru în Adunarea Generală 

a societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A. înregistrată la Direcția Asistență 

Tehnică și Juridică sub nr. 5937/03.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi comerciale 

pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – managementul sistemelor integrate de trafic, informare 

călători și management al flotei transportului public; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală 

Managementul Traficului Bucureşti S.A.; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 31/1990 

a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se desemnează domnul Șuhan Valeriu Nicolae ca reprezentant al Municipiului Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A., în locul domnului Culea Marian Orlando. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.10.2018 

Nr. 739  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32‖ 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 5306/22.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 259/30.10.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016;  

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 privind achiziționarea de către 

Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 

10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m), modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 225/2018 și 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2018; 

 Ținând cont de selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea și dotarea 

liniei de tramvai nr. 32˝, cod SMIS 121511 care prevede achiziția a 12 tramvaie din gama de 36 m şi 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 120.829.516,40 lei;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă proiectul ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32‖ în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 

4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32‖, în 

cuantum de 120.829.516,40 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.829.760 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai 

nr. 32‖. 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32‖, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul local. 

 Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare şi Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32‖, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părțile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau 

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 740 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41‖ 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 5307/22.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 260/30.10.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016;  

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 privind achiziționarea de către 

Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 

10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m), modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 225/2018 și 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2018; 

 Ținând cont de selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea și dotarea 

liniei de tramvai nr. 41˝, cod SMIS 121513 care prevede achiziția a 20 tramvaie din gama de 36 m şi 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 201.340.001,52 lei;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă proiectul ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41‖ în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 

4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41‖, în 

cuantum de 201.340.001,52 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 3.659.520,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de 

tramvai nr. 41‖. 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41‖, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul local. 

 Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare şi Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41‖, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părțile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau 

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 741 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21‖ 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 5363/24.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 261/30.10.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016;  

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 privind achiziționarea de către 

Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 

10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m), modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 225/2018 și 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2018; 

 Ținând cont de selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea și dotarea 

liniei de tramvai nr. 21˝, cod SMIS 121509 care prevede achiziția a 12 tramvaie din gama de 36 m şi 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 120.829.516,40 lei;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă proiectul ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21‖ în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 

4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21‖, în 

cuantum de 120.829.516,40 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.829.760,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de 

tramvai nr. 21‖. 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21‖, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul local. 

 Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare şi Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21‖, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părțile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau 

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 742 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25‖ 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 5365/24.10.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 262/30.10.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016;  

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 privind achiziționarea de către 

Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 

10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m), modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 225/2018 și 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2018; 

 Ținând cont de selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea și dotarea 

liniei de tramvai nr. 25˝, cod SMIS 121510 care prevede achiziția a 12 tramvaie din gama de 36 m şi 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 120.829.516,40 lei;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă proiectul ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25‖ în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 

4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25‖, în 

cuantum de 120.829.516,40 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.829.760,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ‖Modernizarea și dotarea liniei de 

tramvai nr. 25‖. 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25‖, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul local. 

 Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare şi Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25‖, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părțile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau 

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 743 
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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. 12177/26.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 263/30.10.2018 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 744 

 

*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 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București  

nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  

Municipiului București, pentru imobilul – ‖Ștrand Titan‖, sector 3 și arterele de circulație  

Drumul Cooperativei, sector 5 și Intrarea București – Măgurele, sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 21484/25.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

județelor;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, 

pozițiile 10234, 5530, 5617 având în vedere diferența de suprafețe rezultată în urma măsurătorilor 

cadastrale pentru imobilul - ‖Ștrand Titan‖, sector 3 și arterele de circulație Drumul Cooperativei, sector 5 și 

Intrarea București – Măgurele, sector 5 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Înscrierea în cartea funciară a imobilului și a arterelor de circulație prevăzute la art. I se face 

de către Municipiul București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 745 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București –  

CTMB și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în comun a  

proiectului ‖Am ales să fiu profesor – Tinerii profesori sărbătoriți în an centenar‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 7327/25.10.2018;  

 Luând în considerare solicitarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 

34503/22.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1673404/23.10.2018, la Cabinet 

Primar General cu nr. 7158/24.10.2018 și la Direcția Cultură, Învățământ, Turism cu nr. 7318/25.10.2018; 

 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 (1) Se aprobă derularea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București a 

proiectului ‖Am ales să fiu profesor – Tinerii profesori sărbătoriți în an centenar‖. 

 (2) Proiectul are drept scop valorizarea unui număr maxim de 50 de cadre didactice, aflate în primii 5 

ani de activitate didactică în învățământul preuniversitar bucureștean, care au obținut rezultate deosebite 

în activitatea desfășurată cu preșcolarii/elevii, au vârstă pană în 35 de ani și au domiciliul sau reședința pe 

raza municipiului București. 

 Art. 2 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București prin Centrul pentru Tineret al 

Municipiului București – CTMB și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea finanțării și 

realizării în comun a proiectului ‖Am ales să fiu profesor – Tinerii profesori sărbătoriți în an centenar‖, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se împuternicește directorul Centrului pentru Tineret al Municipiului București – CTMB să 

semneze acordul de cooperare prevăzut la art. 2. 

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

Centrul pentru Tineret al Municipiului București – CTMB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 746 

 

*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 pentru obiectivul de investiții  

‖Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 1221/25.10.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 264/30.10.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 98/18.09.2018 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), alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ‖Lărgire Șoseaua 

Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani‖, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

 Art. 3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 58/26.02.2010, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ‖Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între 

Calea Floreasca și Șoseaua Petricani‖, își încetează aplicabilitatea.   

 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 747 

 

*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 preluarea unui număr de 12 străzi, din administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în administrarea  

Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor, în  

vederea derulării investițiilor înscrise în Programul multianual ‖Nicio stradă  

neasfaltată și fără utilități publice‖ 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 619/25.10.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 

21509/25.10.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

479/2018 prin care s-a aprobat derularea programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor 

edilitare de utilități publice din municipiul București ‖Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice‖; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) 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 aprobă preluarea unui număr de 12 străzi, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în 

administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor, în vederea derulării 

investițiilor înscrise în Programul multianual ‖Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice‖. 

 Art. 2 La finalizarea acestor investiții, pe baza sumelor înscrise în procesele verbale de recepție la 

terminarea lucrărilor, se vor actualiza datele înscrise în Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului București aferente acestor străzi. 

 Art. 3 Străzile nominalizate în anexă vor fi retransmise în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București, la finalizarea investițiilor sus - menționate. 

 Art. 4 (1) Predarea – preluarea străzilor se va face în termen de 30 de zile de la data comunicării 

prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal semnat de o comisie de predare – primire desemnată prin 

Dispoziție de Primar General.  

 (2) Procesul verbal de predare – primire va fi însoțit de anexa cuprinzând datele de identificare ale 

acestor străzi, în conformitate cu formatul prevăzut în Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 186/2008. 
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 Art. 5 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

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

cele ale Primăriei Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 inventarului sistemului de iluminat public al Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 23640/26.10.2018 și al Direcției Generale Servicii Publice nr. 

630/26.10.2018; 

 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, orașelor, municipiilor și județelor; 

 - Art. 2 lit. j) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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 inventarul sistemului de iluminat public al Municipiului București ce face obiectul 

Contractului nr. 206/1997 de delegare a serviciului de iluminat public încheiat între Municipiul București și 

S.C. Luxten Lighting Company S.A., conform procesului verbal și centralizatorului din anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea de inventar conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator 

ANEVAR, S.C. Interproiect Consulting S.R.L. prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 749 

 

 

*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 încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă de la  

bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență  

Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2018 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială nr. 

5746/29.10.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 265/2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 5, art. 13 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 274/17.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 474/26.07.2018 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local; 

 - 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. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 3, 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. I Se aprobă încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă dintre Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București și organizațiile neguvernamentale declarate eligibile în urma 

derulării procedurii de selecție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Se aprobă alocarea sumei de 312800 lei de la bugetul local al Municipiului București, prin 

bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru finanțarea contractelor 

prevăzute la art. 1. 

 Art. III Art. 37 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/17.05.2018 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
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 ‖Componența Secretariatului executiv va fi aprobat prin decizie a Directorului General al Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Secretariatul executiv al Comisiei de selecționare 

și evaluare va elabora și înainta spre avizare documentația de specialitate aferentă proiectelor aprobate de 

membrii Comisiei menționate anterior.‖ 

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

274/17.05.2018, rămân neschimbate. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni  

Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, dovada privind disponibilitatea şi 

rezervarea firmei nr. 406394/18.07.2018, Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic, Direcţia 

Juridică, Direcţia Investiţii şi Direcţia Utilităţi Publice; 

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

locale şi raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniului, 

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

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

 Ţinând seama de art.1, art.2 lit. c), art. 8, art. 8
1
 lit. b), art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile 

Titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 292/29.09.2016 privind 

împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale având 

ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a 

Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepţia clădirilor, modificată 

prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 568/23.08.2018; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă 

acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca scop prestarea de servicii şi 

executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia clădirilor; 

 Având în vedere amendamentul formulat de Virgil Adrian Suvac, avizat de Serviciul Legislaţie şi 

Spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţa şi de Direcţia Juridică, şi adoptat de Consiliul Local al 

Sectorului 1, 

 În temeiul prevederilor art. 17, art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a), art.37, art. 45 alin.(2) şi 

art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea „Compania de Investiţii şi 

Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA‖ având ca unic scop construirea de 

spitale. 

 Art. 2. - Membrii fondatori ai societăţii Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de 

Interes Public-Privat Sector 1 S.A.vor fi: 

 -  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiul Bucureşti, 

persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Bucureşti, sector 1, Bd. Banu 

Manta nr. 9, reprezentat prin Primar TUDORACHE DANIEL şi 

 -  Administraţia Domeniului Public Sector 1, persoană juridică română de drept public, cu sediul 

în Bucureşti, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, reprezentată prin Director General VIERU ALIN. 

 Art. 3. - (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Cod CAEN- 4120 - Lucrări de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

    (2) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

4299 lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 

4311 lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 lucrări de pregătire a terenului 

4321 lucrări de instalaţii electrice 

4322 lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat  

4329 alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 lucrări de ipsoserie 

4332 lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri  

4339 alte lucrări de finisare 

4391 lucrări de învelitori, şarpante şi terase Ia construcţii  

4399 alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7111 activităţi de arhitectură 

7112 activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  

7120 activităţi de testări şi analize tehnice 

8299 alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

9609 alte activități de servicii n.c.a. 

 Art. 4. - Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3, 

biroul nr. 15, Sector 1, Bucureşti. 

 Art. 5. - Se aprobă capitalul social al societăţii Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi 

Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în cuantum de 1.500.000 lei, respectiv 15.000 acţiuni 

nominative, cu o valoare nominală de 100 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: 

 - Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 1 are un aport de 1.485.000 

lei, corespunzător unui număr de 14.850 acţiuni, care reprezintă 99% din capitalul social total şi din cota de 

participare la beneficii şi pierderi; 

 - Administraţia Domeniului Public Sector 1 are un aport de 15.000 Iei, numerar, corespunzător 



123 

 

unui număr de 150 acţiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total şi din cota de participare 

la beneficii şi pierderi. 

 

 Art.6. - (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

 Membru - Florescu Dragoş cetăţean român, născut la data de aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 Membru - Niculescu Marcel cetăţean român, născut la dat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 Membru - Stan Tasel Silvică cetățean român, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 Membru – Nicolescu Andrei Cristian cetățean român, născut la data aaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

  (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7.- Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art 113 lit. b), c) şi f) din Legea nr. 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art 114 din Legea nr. 

31/1990. 

 Art. 8. - (1) Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

 Ţone Antonela Oana cetăţean român, născută la data aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 Virschi Corina Maria cetățean român, născută la data de aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 Dobrota Vasile cetățean român, născut la data de aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 (2) Cenzor supleant: 

 Duţică Mioara cetăţean român, născută la data de aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



124 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 Art. 9. - Se aprobă durata societăţii Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de 

Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - nelimitată. 

 Art. 10. - Se aprobă reprezentanţii Consiliul Local al Sectorului 1 şi ai Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1 în Adunarea Generală a societăţii Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi 

Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA.: 

 

 Gheorghe Sergiu Alexandru pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al 

Sectorului 1; 

 Hlevca Florina Andreea pentru Administraţia Domeniului Public Sector 1. 

 Art. 11. - Se aprobă actul constitutiv al societăţii Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi 

Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12. - Se aprobă statutul societăţii Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de 

Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 13. - Se mandatează domnul Vieru Alin, directorul general al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1 să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului 

Constitutiv Ia Registrul Comerţului. 

 Art. 14. - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi 

membrii desemnaţi Ia art.6, art.8 şi art.10 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

entităţilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 293 

Data: 12.10.2018 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea unei comisii de negociere a preţului şi a condiţiilor pentru cumpărarea  

imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Grădiniţa nr. 

252 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic şi de Direcţia Juridică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, 

sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 286/08.09.2014 şi ale actului adiţional Ia 

acesta, conform cărora termenul de închiriere a imobilului din Str. Venezuela nr. 7-9 Sector 1 de către 

Grădiniţa nr. 252 a expirat la data de 31.08.2018; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de validare din data de 12.10.2018. 

 În temeiul art. 45 alin.(3), alin.(5) teza a II-a, art.80 şi art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se numeşte Comisia pentru negocierea preţului de cumpărare a imobilului situat în str. 

Venezuela nr. 7-9 Sector 1, Bucureşti, compus dintr-un corp de clădire CI = S+P+E+M cu o suprafaţă 

totală desfăşurată de 469,55 mp şi un teren în suprafaţă de 1.176 mp, precum şi a condiţiilor transferului 

dreptului de proprietate asupra acestui imobil, în următoarea componenţă: 

 - Raluca Condurachi   - consilier local; 

 - Mihail Teodor Purcărea  - consilier local; 

 - Alexandru Ştefan Deaconu  - consilier local; 

 - Raluca Suditu    - consilier local; 
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 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 desemnat prin decizia directorului instituţiei. 

 

 Art. 2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de vânzare - 

cumpărare va fi înaintat, însoţit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului Local al Sectorului 

1, iar transferul asupra imobilului va avea loc numai în cazul încheierii valabile a contractului de vânzare-

cumpărare, în forma aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1. 

 

 Art 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 294 

Data: 12.10.2018 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, 

 respectiv iarna 2018-2019 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de Specialitate întocmit de 

Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic şi Direcţia Juridică; 

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

locale şi raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniului. 

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

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

 Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/28.04.2015 prin care 

a fost aprobată Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 

salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 178/27.10.2016; 

 Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. 

Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 alin. (3) din Actul Adiţional nr. 1 Ia contractul de delegare a 

gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. 

J077/S/30.06.2008; 

 Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 2774/07.09.2018 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 36761/07.09.2018 având ca obiect transmiterea spre aprobare către 

Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2018-2019; 

 Luând în considerare adresa nr. D/36764/17.09.2018 a Serviciului Utilităţi Publice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 către Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare 

Publice; 

 Ţinând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr.2776/07.09.2018 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 36764/07.09.2018 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice 
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cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate cu plug şi sărăriţă, ce 

pot interveni în spaţii mai aglomerate din incinta unităţilor şcolare şi sanitare de pe raza Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2018-2019 potrivit 

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

 Art. 2. - Se aprobă decontarea orelor de aşteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje suplimentare, 

menţionate în programul de deszăpezire pentru iarma 2018-2019, utilaje de mici dimensiuni, care să poată 

interveni în incinta unor instituţii publice şi/sau obiective sociale (grădiniţe, unităţi de învăţământ, spitale, 

etc.) 

 Art. 3. (1) - Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 1 şi Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 295 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al  

Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiei subordonate Consiliului  

Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 precum şi  

modificarea şi completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcţia Management Resurse Umane; 

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

locale şi Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile restabilirii numărului 

maxim de posturi pe anul 2018; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal - bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 2/31.01.2018 privind stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale ‘'Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

şi din instituţiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă Sector 1; 

 Potrivit prevederilor Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 3258/28.09.2018 

privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici nr. 50329/2018; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date nr. 4422209 din 01.10.2018 privind statul de funcţii al Direcţiei Publice de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În virtutea obligaţiei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti de a respecta numărul maxim de posturi 

de 989 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guverului nr. 63/2010 cu modificările 

şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi atribuţiile 

exercitate prin instituţiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se 

adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare propuse să fie 

realizate în regim de urgenţă; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii 

game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activităţii instituţiilor publice de 

interes local etc.; 

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice; 
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 În temeiul art. 45 alin.(1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE; 

 

 Art. 1.- Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului 

Bucureşti şi a instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2.- Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3.- (1) Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Toate celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările şi completările ulterioare, rămân 

nemodificate. 

 (3) Prevederile Anexei nr. 4 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.73 din 

25.04.2016, rămân nemodificate. 

 Art. 4.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările şi completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaţia în vigoare. 

 Art. 5.- Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. 

 Art. 6.- Toate celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

Organigramei şi Ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti şi ale instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei 

hotărâri. 

 Art. 7.- (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, 

Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane şi Direcţia Management Economic vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor menţionate 

la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 296 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Poliţia Locală Sector 1 - Serviciul Management Resurselor Umane, respectiv Raportul comun de 

specialitate întocmit de Dircţia Management Resurse Umane, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Juridică şi Serviciul Spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile restabilirii numărului 

maxim de posturi; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), 

cu modificările şi completări ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 152/04.06.2018 privind 

aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1; 

 Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 2029 din 

24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, conform căruia se stabileşte numărul maxim de posturi de 304 pentru Poliţia Locală 

Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) Iit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1. conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. - Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului 

de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei 

hotărâri. 

 Art. 4. – (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Locală Sector 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 297 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea fără plată a unor autovehicule şi a unui motostivuitor  

din patrimoniul Poliţiei Locale a Sectarului 1 în patrimoniul  

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

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

de Poliția Locală a Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Management 

Economic şi de Direcţia Juridică din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

locale şi raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniului. 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza Anexei nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a donemiului public şi privat 

de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 382/2004 privind înfiinţarea Direcţiei 

Poliţie Comunitară Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 9915/17.05.2018 întocmită de Poliţia Locală a Sectorului 

1; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81, alin (2) lit. f) şi art. 115 alin (1) lit b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Poliţiei Locale a Sectorului 1 în patrimoniul 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a autovehiculelor şi motostivuitorului prevăzute în Anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. -(1) Transmiterea fară plată a autovehiculelor şi motostivuitorului din patrimoniul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1 în patrimoniul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 se va face pe bază de 

proces-verbal de predare-primire aprobat de conducătorii instituţiilor în cauză. 

 (2) Autovehiculele şi motostivuitorul în cauză vor fi radiate din evidenţele Poliţiei Locale a Sectorului 

1 şi înmatriculate în evidenţele Administraţei Domeniului Public Sector 1. 

 (3) Până la data îndeplinirii obligaţiei de la alin. (1) taxele, impozitele, asigurările aferente 

autovehiculelor şi motostivuitorului în cauză vor fi suportate de Poliţia Locală a Sectorului 1. 

 Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

menţionate la pct. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 298 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanţi  

necesar autovehiculelor Poliţiei Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliţia 

Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Management 

Economic şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 2 punctul 5 art. 14 alin.(3), (4), (5), art. 20 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 33/2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(5), art. 5 şi Anexa 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului 

privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile; 

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

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă nivelul maxim al consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele Poliţiei 

Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.- Consumul de carburant care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat 

în raport cu numărul total de autovehicule aprobat pe instituţie nu se consideră depăşire la consumul de 

carburant normat pe autoturism; 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Poliţia Locală a Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la pct. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 299 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/28.07.2016 privind  

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea 

iniţiativei private şi Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Ţinând seama de art.6 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 

proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 

consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/28.07.2016 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor 

comerciale sau de prestări servicii; 

 

 Ţinând seama de solicitarea domnului Cristian Laurenţiu Bulfon, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 30028/25.07.2018; 

 

 Luând în considerare Nota de rectificare a erorii materiale, din preambulul proiectului, 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(5), teza a ll-a şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. -Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 95/28.07.2016 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de 

prestări servicii în sensul înlocuirii domnului Cristian Laurenţiu Bulfon cu domnul Cristian Neagu. 

  

 Art. 2. -(1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 şi Serviciul Legislaţie şi Spaţii cu 

altă Destinaţie decât cea de Locuinţă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 300 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Grădiniţa Kinderakademie 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul comisiei penlru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte. 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa nr. 316/18.07.2018 a Asociaţiei Prietenii Veseli - Grădiniţa Kinderakademie, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 28987/19.07.2018; 

 Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018. 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin (5) teza a Il-a, şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.- Se numeşte doamna Raluca Condurachi reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraţie la Grădiniţa Kinderakademie, situată în Str. Sfinţii Voievozi nr. 28, sector 1, 

Bucureşti. 

 Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi Grădiniţa Kinderakademie, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Ia alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 301 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu program prelungit "Kluge Kinder” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte. 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96 alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019; 

 Având în vedere adresele Asociaţiei Kluge Kinder - Grădiniţa Kluge Kinder nr. 234/28.08.2018 şi 

237/12.09.2018, înregistrate Ia Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 37948/17.09.2018, precum şi 

nr. 37949/17.09.2018; 

 Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018. 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin (5) teza a II-a, şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se numeşte domnul Teodor Purcărea reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraţie precum şi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grădiniţa Kluge 

Kinder, situată în Av. Gheorghe Stâlpeanu nr. 29, sector 1, Bucureşti. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi Grădiniţa Kluge Kinder, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 302 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Grădiniţa Montessori "Kids at Work" 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte. 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019; 

 Având în vedere adresa Grădiniţei Montessori ‖Kids at Work" nr. 26/19.09.2018, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 39449/24.09.2018; 

 Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018. 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin (5) teza a Il-a, şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.- Se numeşte doamna Raluca Condurachi reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraţie la Grădiniţa Montessori ‖Kids at Work‖, situată în str. Smaranda Brăescu nr. 40A-

42, sector 1, Bucureşti. 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi Grădiniţa Montessori ‖Kids at 

Work‖, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 303 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu program prelungit ”Micii Valdezi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte. 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019; 

 Având în vedere adresele Asociaţiei pentru educaţie creştină - Grădiniţa cu program prelungit ‘‘Micii 

Valdezi‖ nr. 292/20.09.2018 şi 293/20.09.2018, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 

39191/24.09.2018 şi nr. 39192/24.09.2018: 

 Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018. 

 În temeiul art. 45 alin.(1) şi alin (5) teza a II-a, şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1.- Se numeşte domnul Victor Zamfir reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul 

de administraţie precum şi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grădiniţa cu program prelungit 

"Micii Valdezi‖, situată în str. Constantin Bălăcescu nr. 4, sector 1, Bucureşti. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi Grădiniţa cu program prelungit 

‘‘Micii Valdezi‖, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 304 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Grădiniţa IBOO 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte. 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019; 

 Având în vedere adresa Grădiniţei IBOO nr. 375/17.09.2018, înregistrată Ia Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 38288/18.09.2018; 

 Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018. 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin (5) teza a Il-a, şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1.- Se numeşte domnul Augustin Manuel Vieru reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administraţie la Grădiniţa IBOO, situată în Bulevardul Expoziţiei nr. 2, sector 1, Bucureşti. 

 Art. 2. -(1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi Grădiniţa IBOO, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 305 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu program normal şi prelungit ”TEDDYBAR 2” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte. 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019; 

 Având în vedere adresa Grădiniţei cu program normal şi prelungit "TEDDYBAR 2‖ nr. 83/27.09.2018, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 40624/01.10.2018; 

 Luând în considerare Raportul comisiei de validare încheiat în data de 12.10.2018. 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se numeşte domnul Manuel Augustin Vieru reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal şi prelungit ‘‘TEDDYBAR 2‖, situată în str. 

Virgil Pleşoianu nr. 1, sector 1, Bucureşti. 

 Art. 2. -(1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi Grădiniţa cu program normal şi 

prelungit ‖TEDDYBAR 2‖, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 306 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, să semneze, cu S.C. 

Magellan Trips S.R.L. contractul de locaţiune ce are ca obiect folosirea până la data de 

28.02.2019 a spaţiului din incinta cinematografului Patria, situat în Bdul. Magheru nr. 12- 

14, sector 1, Municipiul Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate elaborat de 

Direcţia Utilităţi Publice - Compartimentul Fond Imobiliar şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

locale, raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniului şi raportul comisiei de cultură, învăţământ, sport, mnss-

media şi culte, 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal - bugetare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului, nr. 39/2005 

privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; 

 Având în vedere prevederile Deciziei nr. 269/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 

303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii 

nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. 

 Ţinând cont de Decizia nr. 19/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 

1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice 
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a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 

alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă: 

 Având în vedere dispozitivul sentinţei civile nr. 1246/15.04.2014 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a VIII - a Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul cu nr. 8128/2/2013, rămasă 

definitivă prin Decizia nr. 1901/14.06.2016 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal; 

 Luând în considerare Decizia nr. 537/16.02.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 3618/1/2016 prin care s-a respins contestaţia în 

anulare formulată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor ―România Film‖ Bucureşti 

împotriva Deciziei nr. 1901 din 14 iunie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios 

administrativ fiscal, ca fiind inadmisibilă; 

 Având în vedere adresele nr. 1150, 1151, 1152, 1153 şi 1154 din 13.03.2018 formulate de către 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti către Biroul executorului judecătoresc ―Sersea Adrian - Eugen‖ prin 

care se solicită punerea în executare a titlului executor - sentinţa civilă nr. 1246/15.04.2014, rămasă 

definitivă, pentru realizarea obligaţiei de predare a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa 

Guvernului nr. 39/2005, respectiv cinematografele: Cinematograful PATRIA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 

12 -14, sector 1 - Bucureşti; Cinematograful EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 - 

Bucureşti; Cinematograful COTROCENI situat în şos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - Bucureşti; Terenul aferent 

cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 - Bucureşti; Cinematograful 

Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- Bucureşti şi bunurile mobile 

înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de adresele înaintate în data de 26.03.2018 de B.E.J Sersea Adrian Eugen către 

Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ―România Film‖ Bucureşti - în dosarul de executare 

nr. 54/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Excelsior; în dosarul de 

executare nr. 55/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Grădina Parc; în 

dosarul de executare nr. 56/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Giuleşti; 

în dosarul de executare nr. 57/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Patria; 

în dosarul de executare nr. 58/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful 

Cotroceni; 

 Văzând încheierile de şedinţă prin care Judecătoria Sectorul 1 Bucureşti a încuviinţat cererile de 

executare silită formulate în numele, Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în dosarele nr. 7428/299/2018; 

nr. 7429/299/2018; 7430/299/2018; nr. 7431/299/2018 şi nr. 7433/299/2018; 

 Luând în considerare Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:40, aferent dosarului de executare nr. 

57/2018, pentru realizarea obligaţiei de predare asupra cinematografului PATRIA, aflat în municipiul 

Bucureşti, Bdul. Magheru nr. 12-14 sector 1, Proces verbal emis de către Biroul Executorului Judecătoresc 

―Sersea Adrian - Eugen‖ pentru realizarea obligaţiei de predare a bunurilor imobile, precum şi de predare a 

documentelor şi a bunurilor mobile aferente imobilului. 
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 Ţinând cont de Procesul verbal de punere în posesie a creditorului, Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, procesul verbal din 13.04.2018, ora 11:30, aferent dosarului de executare nr. 57/2018, referitor 

la punerea în posesie asupra cinematografului PATRIA, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. Magheru nr. 

12-14, sector 1; 

 Văzând Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Sector 1,încheierea nr. 28250 în dosarul nr. 28250/30.03.2018 precum şi extrasul de 

carte funciară nr. 251638 cu privire la cinematograful PATRIA, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. Magheru 

nr. 12-14, sector 1; 

 Ţinând seama de Dispoziţia primarului sectorului 1 nr. 1419 din 18.04.2018 privind constituirea 

comisiei de inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului PATRIA, aflat în 

municipiul Bucureşti, Bdul. Magheru nr. 12-14 sector 1 şi Procesul- verbal nr. 15736/19.04.2018 pentru 

cinematograful Patria; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 122/04.05.2018 

privind trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi 

Exploatare a filmelor ―România Film‖ Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12-14, sector 1 - 

Bucureşti; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr 174, sector 1 - Bucureşti; 

Cinematografului COTROCENI situat în şos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - Bucureşti; Terenului aferent 

cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 - Bucureşti; Cinematografului 

Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- Bucureşti şi a bunurilor mobile 

înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al muncipiului Bucureşti nr. 

123/04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al municipiului Bucureşti de emitere a unei 

hotărâri privind înscrierea imobilelor ―Cinematograful Patria‖, ―Cinematograful Excelsior‖, ―Cinematograful 

Cotroceni‖ şi a ―Cinematografului Grădina Parc‖ în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 

150/04.06.2018 privind aprobarea completării prevederilor art. 36 alin (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și 

Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidență a persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare. 

 Văzând contractul de închiriere nr. 1047 din 19.05.1992 ce are ca obiect folosirea de către Magellan 

Trips SRL a spaţiului din incinta cinematografului Patria situat în Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1, 

municipiul Bucureşti raportat la prevederile art. 1819 Cod Civil; 

 În conformitate cu prevederile art. 1777- art. 1834 Cod Civil; 

 Luând în considerare notificarea nr.26/229/18.09.2018 emisă de Compartimentul Fond Imobiliar 

adresată S.C. Magellan Trips S.R.L. potrivit căreia chiriaşul are obligaţia legală de a preda spaţiul în 

termen de 10 zile de la primire; 
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 Având în vedere cererea înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 

39588/25.09.2018 prin care S.C. Magellan Trips S.R.L. a solicitat respectarea contractului de locaţiune 

valabil până la data de 28.02.2019. 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. k) şi alin. (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, cu S.C. Magellan 

Trips S.R.L., contractul de locaţiune ce are ca obiect folosirea până la data de 28.02.2019 a spaţiului din 

incinta cinematografului Patria situat în Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1, municipiul Bucureşti; 

 Art.2.- Aplicarea procedurilor legale privind administrarea bunurilor imobile și mobile se realizează 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare, de 

către Direcţia Utilităţi Publice de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

 Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

contrare ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Serviciul Legislaţie şi Spaţii cu altă Destinaţie, Direcţia Juridică, 

Serviciul Contabilitate, Direcţia Management Economic, Serviciul Urmărire Contracte, Serviciul Achiziţii 

Publice, Direcţia Investiţii, Compartiment Fond Imobiliar, Direcţia Utilităţi Publice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

organizatorice menţionate Ia alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 307 

Data: 12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, pentru anul 2019, a condiţiilor şi criteriilor de departajare 

prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza 

Legii nr. 114/1996, consolidată 

  

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

comun de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice - Compartimentul Fond Imobiliar şi Direcţia 

Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 42, 43, prccum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 

a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi 

pentru modificarea şi completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost 

aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 

privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul 

locativ de stat, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.425/2018; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr.29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 privind 

aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de 

locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a celorlalte acte 

normative în domeniul locativ ; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică 

locală, rectificată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1.- Se aprobă, pentru anul 2019, condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea 

stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, consolidată, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Utilităţi Publice — 

Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 308 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei “Miron Patriarhul” din Bucureşti, 

sector 1, în valoare de 130.000,00 Iei în vederea finanţării lucrărilor de restaurare 

catapeteasmă la biserică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Investiţii, Direcţiei Management Economic şi Direcţiei Juridică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, Raportul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi Raportul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-

media şi culte din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

  

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

 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Naţional ―Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii‖; 

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Luând în considerare solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 22706 din 

08.06.2018 şi a documentaţiei depuse spre completare înregistrată cu nr. 24768 din 25.06.2018 de 

Parohia ―Miron Patriarhul‖; 

 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. s), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art 1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei ―Miron Patriarhul‖, în valoare de 

130.000,00 Iei, pentru finanţarea lucrărilor de restaurare catapeteasmă la biserica ―Miron Patriarhul‖. 

 

 Art. 2. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Parohia ―Miron Patriarhul‖, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3.- Se vor identifica şi asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui 

proiect. 

 

 Art. 4.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti protocolul de colaborare menţionat Ia art. 2. 

 

 Art. 5. -Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuţie se va face de către Direcţia 

Investiţii şi Direcţia Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 Art. 6.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 309 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienței Energetice (PIEE), 

 

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

elaborat de Direcţia Investiţii şi Direcţia Juridică; 

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

locale şi raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Potrivit prevederilor Cap.4 - Programe de măsuri - art.9 alin.(12), alin.(13) şi alin.(14) din legea 

160/2016 de modificare și completare a legii 121/2014; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. -Se aprobă Programul de îmbunătăţire a Eficienței Energetice (PIEE) conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, să întreprindă măsurile 

necesare în vederea implementării Programului de îmbunătăţire a Eficienței Energetice (PIEE). 

 Art. 3. -(1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Virgil Adrian Suvac SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 310 

Data: 12.10.2018 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării programului Educaţie pentru Viaţă  

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1, raportul de specialitate întocmit de către 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Direcţia Management Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1, parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării programului Educaţie pentru Viaţă pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu privire la majorarea bugetului necesar pentru 

activităţi educative /zi/elev (SERVICII DE ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ), conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Finanţarea cheltuielilor majorate pentru implementarea Programului "EDUCAŢIE PENTRU 

VIAŢĂ" se vor suporta din bugetul local al Scctorului 1. 
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 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

menţionate Ia alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

  

 

Nr.: 311 

Data: 12.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. RENAŞTERII NR. 56 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2362/30.07.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 270/30.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice dc Circulaţie - P.M.B. nr. 3493/26.03.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Eugen M. lonescu; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de arh. Mircea 

Radu N. Savu. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. RENAŞTERII NR. 56 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 270/30.07.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4 - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 312 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

B-DUL BUCUREŞTII NOI NR. 52 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2473/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 271/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 8889/18.06.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.l. Mareş; 

 - Documentaţia este însoţită de studiu de însorire şi ilustrare volumetrică însuşite de urb. Dan M. 

Tudor. 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - B-DUL BUCUREŞTII NOI NR.52 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 271/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obținerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 313 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MIRON COSTIN NR, 50-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2474/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documcntclc emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 272/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 8452/13.06.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică însuşită de arh. Daniel Ciocăzanu și studiu de 

însoțire însuşit de urb. Alexandra Bogdan. 

 

 Ținând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.R. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. MIRON COSTIN NR. 50 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 272/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obținerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 314 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. FEROVIARILOR NR. 37A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2475/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

  

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 273/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9338/06.09.2017; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de arh. George 

Daniel D. Roşu. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. FEROVIARILOR NR. 37A - SECTOR 

1, BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 273/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 315 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LUGOJ NR. 35 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2478/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicarea publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 274/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7372/20.07.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Alina Măria Anca V.U.I. Mareş; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică însuşită de arh. Alina-Andreea Vîlcu şi studiu 

de însorire însuşite de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. LUGOJ NR. 35 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 274/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până Ia obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 316 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planlui Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

INTRAREA VALULUI NR. 13-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2479/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

  

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 275/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5493 din 30.05.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Eugen M. lonescu; 

 - Documentaţia este însoţită de studiu de însorire şi ilustrare volumetrică însuşite de arh. Bogdan 

Traian C. Bogoescu. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015; 
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• P.U.Z. - Închidere inel median de circulaţie la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii şi Şos- Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului şef 

nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului şef nr. 13/28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului:  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - INTRAREA VALULUI NR. 13 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 275/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire, 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 317 

Data:  12.10.2018 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STRADA STRĂBUNĂ NR.61 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.2477/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 277/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB nr. 

7371/11.07.2018. 

 - Construcţia propusă se va racorda la reţelele tehnico edilitare conform Studiu de reţele însuşit de 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. 

 - Se prezintă Aviz Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 515/ZP/22.03.2018. 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrica însuşită de arh. Carmen Botez şi studiu de 

însorire însuşit de urb. Alexandra P.Ghe. Bogdan. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 
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• P.U.G.- Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) Iit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se respinge documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STRADA STRĂBUNĂ NR.61 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖. 

 Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 318 

Data:  12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. FLUVIULUI NR. 7- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2476/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 278/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 21835/04.01.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareş; 

 - Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 186/ZP/06.02.2018; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de arh. Dana Gilda 

C.D. Ciobotăraşu. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 
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324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se respinge documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. FLUVIULUI NR. 7 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖; 

 Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 319 

Data:  12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

INTRAREA CAPORAL PĂCURARU AVRAM NR. 28-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

   Având în vedere: 

   Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2481/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 280/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5874 din 30.05.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

 - Documentaţia este însoţită de studiu de însorire însuşită de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan şi 

ilustrare volumetrică însuşită de arh. Faek Haj-Ahmad.. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015; 
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• P.U.Z. - închidere inel median de circulaţie la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii şi Şos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului şef 

nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului şef nr. 13/28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e). art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - INTRAREA CAPORAL PĂCURARU 

AVRAM NR. 28 - SECTOR 1, BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

280/02.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 320 

Data:  12.10.2018 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. CORALILOR NR, 109-111 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2472/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise:  

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 276/01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 8239/20.07.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de  specialist ing 

Cristian i. Căiţă. 

 - Ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de arh. Tamara Elena Dogariu. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 
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implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. CORALILOR NR, 109-111 SECTOR 1, 

BUCUREŞTI", în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 276/01.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local a Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 

  SECRETAR, 

  Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 321 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic ele Detaliu (PUD) 

 

STR. DEJ NR. 21 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2483/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 281/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5493 din 30.05.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Eugen M. lonescu; 

 - Documentaţia este însoţită de studiu de însorire şi ilustrare volumetrică însuşite de arh. Bogdan 

Traian C. Bogoescu. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015; 
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• P.U.Z. - Închidere inel median de circulaţie la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii şi Şos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013. avizul arhitectului şef 

nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului şef nr. 13/28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se respinge documentația de urbanism ―P.U.D. - STR. DEJ NR. 21 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖. 

 Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 322 

Data:  12.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. ŢINTAŞULUI NR. 18-20 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2484/02.08.218 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Scctorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobarea Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 282/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 

nr.5701/30.05.2018. 

 - Construcţia propusă se va racorda la reţelele tehnico edilitare conform Studiu de reţele însuşit de 

ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareş. 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică însuşită de arh. Odeta llie şi studiu de însorire 

însuşit de urb. Alexandra Ghe. Bogdan . 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit, e), art. 81 alin, (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. ŢINTAŞULUI NR. 18-20 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 282/02.08.218, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 323 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 63A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2485/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 283/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5933/04.06.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de urb. Aurelia C 

Huluba. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 
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implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 63A - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 283/02.08.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 şi cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 324 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ŞOSEAUA BUCUREŞTI TÂRGOVIŞTE NR.9F - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2489/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobarea Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 284/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7092/29.07.2016; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist ing. 

Cristian I. Căiță; 

 - Aviz S.C. Mrtrorex S.A. nr. M.03.02/672/19.04.2018. 

 - Documentaţia este însoţită de studiu de însorire şi ilustrare volumetrică însuşite de arh. Patric 

Cornel Frecan Petre. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B, nr. 
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324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - ŞOSEAUA BUCUREŞTI TÂRGOVIŞTE 

NR.9F - SECTOR 1, BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 284/02.08.2018, 

prezentat în anexa nr. 1 şi cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei, entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 325 

Data:  12.10.2018 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DR. IACOB FELIX NR. 77 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere; 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2486/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 285/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 4524/16.04.2018; 

 - Studiu de reţele însuşit de specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu; 

 - Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 770/ZP/23.05.2018; 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de arh. Constantin 

Ion Mihalache. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G.- Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 
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324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - DR. IACOB FELIX NR.77- SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 285/02.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei, entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR, 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 326 

Data:  12.10.2018 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PARCULUI NR. 20-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 2486/02.08.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi Raportul Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al sectorului 1; 

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

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de 

aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. 286/02.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB nr. 

20536/23391/02.02.2018. 

 - Documentaţia este însoţită de ilustrare volumetrică şi studiu de însorire însuşite de master arh. 

Luiza Odette V. Voinea. 

 - Studiu de reţele însuşit de ing. Cristian I. Ghiţă. 

 - Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 13833/3651/31735/1501 din 

25.06.2018, adresă Direcţia de Sanătate Publică nr. 22668/22.11.2017, adresă Inspectoratul 

pentru situaţii de urgenţă nr. 338735/27.12.2017, Acord Ministerul Transporturilor nr. 

9249/06.03.2018, Aviz de principiu Compania Naţională de Căi Ferate CFR nr. R.2/18/561 din 

07.12.2017, Aviz Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. nr. 7/5/180/15.02.2018, adresă S.C. 

Metroul S.A. nr. 139404/20.11.2017, Aviz Metrorex S.A. nr. M 03.02/354/23.02.2018, Certificat Nr. 

Poştal nr.1575104/16964/1572642/16435/11.12.2017. Ridicare topografică însuşită de topometrist 

autorizat ing. Petruţ loan. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 
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• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

• P.U.G.- Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 

324/2010. H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism ―P.U.D. - STR. PARCULUI NR.20 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI‖, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 286/02.08.2018, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art.39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.: 327 

Data:  12.10.2018 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Rugby 

pentru lucrările de demolare a construcțiilor existente pe Stadionul Național de Rugby  

”Arcul de Triumf” - baza sportivă din Bd. Mărăşti nr. 18-20 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Urmărire Contracte și Lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În baza prevederilor art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de adresa Federaţiei Române de Rugby nr.4422/29.10.2018, înregistrată la  Sectorul 

1 al Municipiului București sub nr.45386/29.10.2018; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. o) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.067.252,19 lei Federaţiei Române 

de Rugby pentru următoarele tipuri de lucrări: 

 a) Demontare structură metalică copertină, gradene scară exterioară și platformă filmare 

exterioară la tribuna principală; 

 b) Demontare structură metalică sală de forță; 

 c) Demontare construcții metalice și împrejmuiri în incintă; 

 d) Desfaceri învelitoare și închideri pereți cu tablă cutată la tribuna principală; 

 e) Desfaceri învelitoare și închideri pereți cu panori termoizolante la sala de forță; 

 f) Desfaceri tavane casetate în sala de forță; 

 g) Desfaceri tâmplărie PVC la sala de forță; 

 h) Demontare scaune plastic la tribună; 

 i) Demolare fundații beton (tribune, sală forță, tabele marcaj, platforme televiziune, panouri 
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publicitare, stâlpi iluminat, stâlpi nocturnă, antenă telefinie, gard); 

 j) Demolare platforme și pardoseli din beton armat în incintă, tribune, sala de forță. 

 

 Art. 2. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația 

Română de Rugby în vederea finanțării lucrărilor, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3. - Durata acordului de finanţare este de 5 luni. Lucrările vor fi executate în perioada noiembrie 

2018 – martie 2019. 

 

 Art. 4. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2. 

 

 Art. 5. - Federaţia Română de Rugby va prezenta autorităţilor publice locale documente justificative 

privind modul de cheltuire a resurselor financiare menţionate la art. 1. Verificarea deconturilor justificative 

ale lucrărilor se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 

1 al Municipiului București, potrivit competențelor. 

 

 Art.6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Urmărire Contracte și 

Lucrări și Federația Română de Rugby vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  328 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, 

în vederea finanțării proiectului sportiv ”Super-Rally București”, 

în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 735/18.10.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului sportiv ‖Super-

Rally București‖, în perioada 26 octombrie-20 noiembrie 2018, precum și Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București nr. 266/12.09.2018 prin care se solicită Consiliului General al 

Municipiului București împuternicirea expresă în vederea închierii unui Protocol între Sectorul 1 al 

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, în 

vederea organizării proiectului sportive ‖Super-Rally București‖, în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 

2018; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația Club Sportiv AMC Racing și înregistrat la Sectorul 1 

al Municipiului București cu nr. 35925/04.09.2018, prin care Asociația Club Sportiv AMC Racing, solicită 

finanțare din partea Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea organizării proiectului sportiv ‖Super-

Rally București‖ în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. 2) lit. k) și alin (3) și art. 115 alin.(2) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 655.270 lei Asociației Club Sportiv AMC Racing 

în vederea desfășurării proiectului ‖Super-Rally București‖ în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 2018, 

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

  

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația Club Sportiv 

AMC Racing și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un protocol, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Asociația Club Sportiv AMC Racing. 

 

 Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  329 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație,  

Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea organizării proiectului educațional  

”Educație prin street-art”, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 736/18.10.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea finanțării și derulării în comun a 

proiectului ‖Educație prin street-art‖, în perioada octombrie – decembrie 2018, precum și Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 274/12.09.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 

București împuternicirea expresă în vederea închierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului 

București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea 

Tineretului, în vederea organizării proiectului educațional ‖Educație prin street-art‖, în perioada octombrie – 

decembrie 2018; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, 

înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 36018/04.09.2018, prin care Asociația pentru 

Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului solicită finanțare din partea Sectorului 1 al Municipiului 

București, în vederea organizării proiectului proiectului sportiv ‖Educație prin street-art‖ octombrie – 

decembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și alin (3) și art. 115 alin.(2) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 220.025 lei Asociației pentru Educație, 

Dezvoltare și Implicarea Tineretului în vederea desfășurării proiectului ‖Educație prin street-art‖ în perioada 

octombrie – noiembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația pentru 

Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un 

protocol, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea 

Tineretului. 

 

 Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  330 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Federația Română de  

Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și  

social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București 

în perioada noiembrie-decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 737/18.10.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv 

și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada 

octombrie-decembrie 2018, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 264/12.09.2018 prin 

care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii 

unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al 

Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a 

protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ 

dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie - decembrie 

2018; 

 Ținând seama de solicitarea Federației Română de Rugby, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 31433/03.082018 prin care se solicită aprobarea protocolului de colaborare cadru între 

Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural, în vederea finanțării tuturor proiectelor inițiate și 

organizate de către Federația Română de Rugby, până la data de 31.12.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și alin (3) și art. 115 alin. (2) lit. b) din 

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

 



203 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - (1) Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Federația Română de Rugby, 

în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate 

copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București în perioada noiembrie-decembrie 2018.  

 

 (2) Activitățile se vor derula prin intermediul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului 

București. 

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite într-un protocol, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrulului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Federația Română de Rugby. 

 

 Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  331 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului  

Bucureşti şi orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale și Serviciul Legislație și Spații cu 

altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1;  

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.734/18.10.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înţelegeri 

de cooperare cu orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii, precum și Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.289/20.09.2018 prin care se se solicită Consiliului General al 

Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile 

legii, cu privire la încheierea ‖Înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi oraşul 

Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii‖; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Drept Internaţional şi 

Tratate, nr.H2-2/2195/04 septembrie 2018, precum și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice și Fondurilor Europene nr. 92214/20.08.2018 și nr. 106157/19.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. p) şi art.115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă  încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii‖, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1. 
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 Art. 3. – (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relaţii Internaţionale vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  332 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


206 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

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

G/3999/24.10.2018 întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

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

locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Cristian Tudose – consilier local al 

Sectorului 1, avizat de Direcția management Economic și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 639/26.09.2018 privind 

repartizarea pe bugetele sectoarelor Municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale;  

 Luând în considerare Decizia nr. 4518/26.09.2018 a directorului general al Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 

Municipiului Bucureşti instituţiei noastre prin adresa nr. 64150/26.09.2018; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în 
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valoare de 1.401.953,93 mii lei cu 32.104,83 mii lei, devenind astfel 1.434.058,76 mii lei, conform Anexei 

nr. 1. 

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

prezintă astfel: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT  

20  

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.401.953,93 1.434.058,76 +32.104,83 

Secțiunea de funcționare 1.073.754,09 1.105.705,42 +31.951,33 

Secțiunea de dezvoltare 328.199,84 328.353,34 +153,50 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 
1.161.993,22 1.191.962,22 +29.969,00 

Secțiunea de funcționare 1.048.003,88 1.077.840,38 +29.836,50 

Secțiunea de dezvoltare 113.989,34 114.121,84 +132,50 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

26.040,21 28.176,04 2.135,83 

Secțiunea de funcționare 25.750,21 27.865,04 +2.114,83 

Secțiunea de dezvoltare 290,00 311,00 +21,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

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

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

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

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.191.962,22 mii lei, conform anexei 

nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2); 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 28.176,04 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5; 
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 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei 

nerectificându-se. 

 

 Art. 2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 

în sumă de 1.500.293,97 mii lei cu 32.104,83 mii lei, devenind astfel 1.532.398,80 mii lei, conform Anexei 

nr. 1.  

 

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

prezintă astfel: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT  

20  

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.500.293,97 1.532.398,80 +32.104,83 

Secțiunea de funcționare 1.080.819,47 1.112.770,80 +31.951,33 

Secțiunea de dezvoltare 419.474,50 419.628,00 +153,50 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL 

AL SECTORULUI 1 
1.253.267,88 1.283.236,88 +29.969,00 

Secțiunea de funcționare 1.048.003,88 1.077.840,38 +29.836,50 

Secțiunea de dezvoltare 205.264,00 205.396,50 +132,50 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

33.105,59 35.241,42 +2.135,83 

Secțiunea de funcționare 32.815,59 34.930,42 +2.114,83 

Secțiunea de dezvoltare 290,00 311,00 +21,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

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

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

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

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii 
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lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

―Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

(…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 

  b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii 

lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 

inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 

instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel: 

 

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

excedentul anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. - Se aprobă majorarea cu 29.969,00 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în 

valoare de 1.253.267,88 mii lei, devenind  1.283.236,88 mii lei, conform Anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.283.236,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, 

din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.077.840,38 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 205.396,50 mii lei. 

 

 (2) 74.469,21 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 69.842,21 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.627,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2); 
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 (3) 46.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.606,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 

(1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2); 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

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

 

 (5) 1.094,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (6) 51.652,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 37.026,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.626,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ; 1.2.1.3.2); 

 

 (7) 285.044,24 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 266.333,74 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.710,50 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1 ; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2 ; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 1.2.1.4.1.2.2; 

1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2 ; 1.2.1.4.2.1 ; 1.2.1.4.2.2 ; 1.2.1.4.3); 

 

 (8) 50.537,90 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 30.819,90 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.718,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2 ; 1.2.1.5.3); 

 

 (9) 176.207,77 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 136.148,77 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 40.059,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.6 

(1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.3 ; 1.2.1.6.4);  

 

 (10) 283.203,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 215.459,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 67.744,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.7 

(1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3 ; 1.2.1.7.4 ; 1.2.1.7.5);  

 

 (11) 88.768,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 27.058,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.8 

(1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3);  
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 (12) 170.886,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.750,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.136,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

 

 (13) 36.795,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.266,76 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.529,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3).  

 

 Art.2.2. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 în valoare de 35.241,42 mii lei, conform anexei nr. 1.4. 

 

 (1) 35.241,42 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 34.930,42 mii lei; 

           - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 311,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1;   

 

 (2) 16.210,42 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.000,42 mii lei,  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 ; 

 

 (3) 19.031,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.930,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 101,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2. 

 

 Art. 2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii lei, 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.5.  

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 2.4. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 18.626,50 mii lei, 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

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

 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, nerectificându-se; 
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 (2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 419.628,00 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT  

20 

SEPTEMBRIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

OCTOMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 205.264,00 205.396,50 +132,50 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

290,00 311,00 +21,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 195.294,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Pieţelor 

Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate 

ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  333 

Data:  30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.09.2018 

 

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

nr.G3980/24.10.2018 întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

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

locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului 

general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin (2), lit. a), art. 63 alin (4) lit. b), art. 81, alin. (2), lit. d) și art. 115, alin. (1), lit. b) 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data 

de 30.09.2018, conform anexelor :  

 

 Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ; 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.7); 2.1.7; 2.1.8; nr.2.1.9 
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(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 

2.1.10.7); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3 ; 2.1.11.4; 2.1.11.5); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 

2.1.12.4; 2.1.12.5; 2.1.12.6; 2.1.12.7); nr.2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4) ; nr.2.1.14 (2.1.14.1; 

2.1.14.2; 2.1.14.3; 2.1.14.4). 

  

 Art. 2. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2018, conform anexelor: 

 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2 ; 3.3);  

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1);  

 

 Art. 3. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 30.09.2018, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

 Art. 4. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 

1 la data de 30.09.2018, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1;). 

 

 Art.5 – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală a 

Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Administraţia Pieţelor Sector 1, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

  (2) Serviciul Secretariat General Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  334 

Data:  30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea substanțelor utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva  

îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a 

Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2018-2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice, Direcția Investiții, Direcția Juridică și Direcția Management 

Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de solicitările operatorului serviciului public de salubritate, Compania Romprest 

Service SA, nr. 3264/06.06.2018, nr. 5640/26.09.2018 și înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 22350/06.06.2018 și nr. 39905/26.09.2018 privind necesarul de materiale antiderapante/ 

degivrante (fondanți chimici) pentru derularea „Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și 

combaterea poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna  2018-2019‖, 

anexate raportului de specialitate; 

 Luând în considerare adresa nr.5126/25.10.2018 a operatorului de salubritate și înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.45077/26.10.2018 și nr.45116/26.10.2018 și adresa comună 

nr.D3735/26.10.2016 a Direcției Utilități Publice, Direcției Investiții, Direcției Juridice și a Direcției 

Management Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 67, alin. (5) din Regulamentul–cadru al serviciului de salubrizare a 

localităților aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC); 

 Potrivit prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate nr. J 077-S 

din 30.06.2008 cu modificările și completările ulterioare, art.2, pct. 2.1 lit.c); 

 Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

178/27.10.2016, Secțiunea 7, ‖Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea  acestora 

în funcțiune pe timp de polei sau îngheț‖ 
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 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.295/12.10.2018 privind aprobarea „Programului 

de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al 

Municipiului București în iarna 2018-2019‖, Capitolul 10 - Fișe de calcul și caracteristici ale materialelor 

degivrante/antiderapante; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă tipul de substanțe (fondanți chimici) care vor fi utilizate pentru prevenirea 

depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a 

Sectorului 1 al Municipiului București în cadrul Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și 

combaterea poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna  2018-2019: 

  a) clorură de calciu tehnică 77% ; 

  b) clorură de sodiu industrială; 

  c) trietanolamină tehnică 99%, ca inhibitor de coroziune. 

 

 Art. 2. - Se aprobă următoarele cantități minime și maxime ale substanțelor stabilite potrivit art. 1, 

care vor fi achiziționate de către operatorul serviciului public de salubrizare: 

 

          a) clorură de calciu tehnică 77% - cantitate minimă de la 1.400 tone -cantitate maximă până 

la 1.700 tone; 

          b) clorură de sodiu industrială - cantitate minimă de la 6.000 tone - cantitate maximă până 

la 8.000 tone; 

         c) trietanolamină tehnică 99%, ca inhibitor de coroziune - cantitate minimă de la 4.000 kg - 

cantitate maximă până la 5.000 kg. 

 

 Art. 3. - (1) Operatorul serviciului public de salubritate va achiziționa substanțele și cantitățile 

prevăzute la art. 1 și art. 2 pe propria răspundere, achiziția realizându-se cu respectarea principiului 

administrării corecte și eficiente a banilor publici și prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de 

normele legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

 (2) Răspunderea juridică materială, civilă şi penală – privind achiziționarea și utilizarea substanțelor 

prevăzute la art. 1 îi revine operatorului de salubritate Compania Romprest Service SA. 

 

 Art. 4. - (1) Cheltuielile efectuate de operatorul serviciului public de salubrizare privind achiziția 

substanțelor prevăzute la art. 1 și art. 2 se decontează de Sectorul 1 al Municipiului București către 

operator pe baza documentelor justificative reglementate de actele normative în vigoare. 
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 (2) Până la 31 decembrie 2018 Sectorul 1 al Municipiului București va deconta operatorului 

serviciului public de salubritate 50% din valoarea cantităților minime aprobate în măsura în care acestea 

au fost achiziționate și în limita disponibilului din creditele bugetare. 

 

 Art. 5. - Cantitățile de substanțe prevăzute la art. 2, achiziționate, decontate și neutilizate în iarna 

2018-2019 se vor constitui ca stocuri la dispoziția Sectorului 1 al Municipiului București și în custodia 

operatorului, în condițiile legii.  

 

 Art. 6. –  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Investiţii, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1 și operatorul serviciului public de salubrizare 

pe raza administrativă a Sectorului 1, Compania Romprest Service SA, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  335 

Data:  30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL, 

în vederea achiziției unei turbine și integrarea acesteia în instalația existentă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Referatul de 

aprobare întocmit de societatea CET GRIVIȚA SRL, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În baza dispozițiilor art. 35, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 210, alin. (1) și (4) și ale art. 221 din Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de precizările formulate de Ministerul Economiei și Finanțelor în aplicarea 

prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1199/2008; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/2003 privind înființarea SC 

TOTAL GRIRO SA, precum și modificarea actului constitutiv, cu modificările și completările ulterioare, 

inclusiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/2004 prin care se modifică denumirea societății 

din SC TOTAL GRIRO SA în SC GRIVIȚA SRL; 

 Luând în considerare Concluziile finale ale lucrării « Audit energetic si studiu de prefezabilitate 

(oportunitate) » realizat de societatea ROENER ENERGYPRO SRL, societate autorizată ANRE persoană 

juridică autorizată ca auditor energetic pentru clasa II complex (autorizație nr. 107/21.07.2016); 

 Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli (programul de investiții) pentru anul 2018 (2019) al SC CET 

GRIVITA SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.12/31.01.2018; 

 În temeiul art. 36 alin. (3) lit. d), alin.(6) lit. a) punctul 14, 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 şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL cu suma de 

35.000.000 lei, aport în numerar, care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 

20.11.2018. 

 (2) Aportul de capital în vederea majorării se va realiza în următorul cuantum: 

 



219 

 

 a) 34.996.500 RON din partea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 b) 3.500 RON din partea Administrației Domeniului Public Sector 1. 

 

 Art. 2. - Specificațiile tehnice privind turbina și lucrările necesare integrării acesteia în instalația 

existentă vor face obiectul Anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Personalul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va 

monitoriza modul de realizare a acțiunilor prevăzute la articolul 2; în acest scop societatea CET GRIVIȚA 

SRL va prezenta rapoarte privind stadiul acțiunilor, însoțite, după caz, de documentațiile tehnico-

economice elaborate. 

 

 Art. 4. - (1) Adunarea Generală a Asociaților va aproba prin hotărâre modificarea actului constitutiv 

al societății CET GRIVIȚA SRL, în sensul majorării capitalului social în conformitate cu prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Se ia act că valoarea nominală a unei părți sociale și cotele de participare la profit și pierdere ale 

asociaților nu se vor modifica. 

 

 Art. 5. Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în 

Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea CET GRIVIȚA SRL. 

 

 Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Direcția Investiții din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Adunarea Generală a Asociaților și societatea CET GRIVIȚA SRL, prin administrator, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  336 

Data:  30.10.2018 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei, 

persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al  

Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și  

din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum si Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale; 

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

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările; 

 Văzând sesizarea nr. 57826/04.10.2018 formulată de directorul Colegiului Tehnic Media, înregistrată 

la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.41673/04.10.2018; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi 
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combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 900 lei/lunar/persoană singură 

sau familie, pentru închirierea unei locuinţe de pe piaţa liberă, pentru perioada 15 noiembrie 2018-31 

martie 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

  (2) Beneficiarii pot închiria o locuinţă în municipiul Bucureşti sau judeţul Ilfov.  

 

 Art. 2. - (1) De acordarea ajutorului de urgență prevăzut la art.1 pot beneficia persoanele 

singure/familiile cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 și care urmează a fi evacuate 

din: 

  a) Căminul nr.3 al Colegiului Tehnic Media situat în str. Jiului nr. 163; 

  b) locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1. 

 

 Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul pentru plata chiriei, persoanele singure/familiile menționate 

în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 a)  să aibă domiciliul pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1; 

 b)  să nu dețină sub o altă formă juridică, o locuință;  

 c)  venitul pe membru de familie să nu depășească valoarea salariului mediu net pe economie 

valabil la data depunerii solicitării; 

 d)  să aibă dosar complet depus la sectorul 1 în vederea repartizării unei locuințe sociale; 

 e)  să dețină un contract de închiriere încheiat cu respectarea condițiilor legale în vigoare, pentru 

locuința pentru care se plătește chiria și să locuiască acolo efectiv. 

 

 (2) Prin excepție de la prevederile art. (1) alin. (1), în situația în care suma stabilită prin prezenta 

hotărâre este mai mare decât chiria convenită conform contractului de închiriere, se va acorda suma 

prevăzută în contract. 

 

 Art. 4. (1) Acordarea ajutorului de urgenţă, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, se face prin 

act administrativ (dispoziție) emis de Primarul Sectorului 1, iar plata ajutorului se va face face lunar, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, care va instrumenta dosarul 

constituit în acest scop, va urmări legalitatea încheierii contractului de închiriere, precum şi îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de către beneficiarii ajutorului de urgenţă față de Direcția Generală de Asistență 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 (2) Lista conţinând documentele necesare acordării ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei 

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

 

 Art. 5. - (1) În vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului de urgenţă, se 

va proceda la reevaluarea situaţiei beneficiarilor ajutorului de urgenţă ori de câte ori se impune și, în mod 

obligatoriu, odată la 6 luni.   
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 (2) În cazul în care modificările intervenite în componența familiei sau situația locativă a beneficiarilor 

ajutorului de urgență fac să nu mai fie îndeplinite condițiile enumerate la art. 3 alin. (1) lit. d) și e), ajutorul 

se suspendă pentru clarificarea situației, pe o perioadă de maximum 3 luni, după care încetează. 

 

 (3) În cazul în care modificările intervenite în componența familiei, cuantumul veniturilor sau situația 

locativă a beneficiarilor fac să nu mai fie îndeplinite condițiile enumerate la art,3 alin. (1) lit. a), b) și c) 

acordarea ajutorului de urgență încetează. 

 

 (4) Sumele neacordate pentru perioada suspendării în condițiile alin. (2) nu se mai acordă.  

 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  337 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea a două comisii în vederea identificării și negocierii condițiilor şi a 

 prețului pentru cumpărarea unor imobile de către Consiliul Local al Sectorului 1 

prin Centrul Cultural 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun  de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Direcția Investiții din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al  Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media 

și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare amendamentele formulate de doamna Ilinca Macarie, respectiv de domnul 

Gheorghiță Liviu Goncea – consilieri locali ai Sectorului 1, avizate de Serviciul Legislație, Spații cu altă 

Destinație decât cea de Locuință și adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 905/29.11.2018 pentru aprobarea tezelor 

prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (5) teza a II-a, art. 81, alin. (2)  și art.115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - (1) Se aprobă achiziționarea imobilelor incluse/neincluse în patrimoniu cultural al 

Municipiului București, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, de către Sectorul 1 al 

Municipiul București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, în vederea protejării și recuperării valorii 

arhitectonice, istorice și culturale ale acestora. 

 

  (2) Imobilele neclasificate în categoria monumentelor istorice vor fi supuse unor studii de 

specialitate anterior inițierii procedurilor de negociere a condițiilor și prețului de cumpărare a acestora. 

 

 Art. 2. - Se aprobă numirea unei comisii însărcinate cu identificarea imobilelor care îndeplinesc 

condițiile descrise la art.1, formată din 5 membri, comisie care va avea următoarea componență: 

 

 1. Virgil Adrian Suvac   - consilier local; 

 2. Clotilde-Maria-Brigitte Armand  - consilier local; 

 3. Victor Zamfir    - consilier local; 

 4. Gheorghiță Liviu Goncea   - consilier local; 

 5. Florian Mișu Crișu    - consilier local; 

 

 Art. 3. - Se aprobă numirea unei comisii de negociere cu proprietarii imobilelor menţionate la art.1, a 

condiţiilor și a prețului de cumpărare a imobilului, formată din 7 membri, în următoarea componență:  

 

 1. Virgil Mădălin Olteanu   - consilier local; 

 2. Cristian Adrian Tudose    - consilier local; 

 3. Viorel Daniel Chirvasă   - consilier local; 

 4. Alexandru Ștefan Deaconu   - consilier local; 

 5. Marian Cristian Neagu   - consilier local; 

 6. Manuela Mureșan    - consilier local; 

 7. George Damian    - consilier local; 

 

 Art. 3.  - Se mandatează Directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București să 

semneze contractul de vânzare - cumpărare a imobilelor menţionate la art. 1, la preţul de achiziţie stabilit 

de către Comisia de negociere. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  338 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, 

burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018 -2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1,  Raportul de specialitate întocmit 

de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al  Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, modificată și completată de Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 3470/2012 și Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3480/2018; 

 În baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ, întocmită de 

către Serviciul Economic și Patrimoniu din cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2) şi art.115, alin. (1), lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  - Se aprobă acordarea unui număr total de 15.424 burse (de merit, de performanță, de studiu 

și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sector 1, 

București  pentru semestrul I al anului școlar 2018 – 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. - Se aprobă cuantumul unei burse de performanță pentru anul școlar 2018 – 2019,  în sumă 

de 600 lei/lună/elev. 

 

 Art. 3. - Se aprobă cuantumul unei burse de merit, de studiu sau de ajutor social pentru anul școlar 

2018 - 2019, în sumă de 300 lei/ luna/elev. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe  va asegura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  339 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” 

la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1,  Raportul de specialitate întocmit 

de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al  Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și l) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare;   

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar și cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru 

aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5349/2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Şcoală după şcoală‖; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea 

implementării Programului ‖Educație pentru Viață‖ pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 

Sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 311/12.10.2018, care aprobă 

implementarea Programului ‖Educație pentru Viață‖ la nivelul Școlii Gimnaziale ‖Pia Brătianu‖, printre 

altele; 

 Ținând cont de cererea Școlii Gimnaziale ‖Pia Brătianu‖ nr. 4199/10.10.2018, înregistrată la 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 

9978/10.10.2018; 

 Luând în considerare adresa Școlii Gimnaziale ‖Pia Brătianu‖ nr. 4103/03.10.2018, înregistrată la 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 
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9673/03.10.2018; 

 Văzând Decizia Directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 nr. 158/15.10.2018 privind actualizarea numărului total de copii înscriși în 

Programul ‖Educație pentru Viață‖ în anul școlar 2018-2019, ca urmare a solicitării Școlii Gimnaziale ‖Pia 

Brătianu‖ de excludere din Programul ‖Educație pentu Viață‖, 

 În temeiul dispozițiilor  art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2 lit. j), precum și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă implementarea programului „Masă caldă la semiinternat‖ la nivelul Școlii 

Gimnaziale ‖Pia Brătianu‖, în ceea ce privește toți elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat, în anul 

școlar 2018-2019, conform Anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului ‖Masă caldă la semiinternat‖ la nivelul 

Școlii Gimnaziale ‖Pia Brătianu‖ se va suporta din bugetul local al Sectorului 1. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Școala Gimnazială ‖Pia Brătianu‖ şi Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  340 

Data:  30.10.2018 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi  Regulamentului de organizare şi 

 funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Pieţelor Sector 1, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management 

Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

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

unor măsuri financiare, cu modificărileși completările  ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului  României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea Guvernului României 

nr.672/2014; 

 Ţinând  seama de prevederile Hotărârii Guvernului  României nr.348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţã în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/2013 pentru 

modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/2003 privind 

măsurile de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2016 privind 

aprobarea Organigramei si Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administrației Piețelor Sector 

1,  respectiv ale   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.34/2018 privind aprobarea Statului de funcţii 

al Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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 Art. 1. - Se aprobă Organigrama  Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2.  - Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administraţiei Pieţelor Sector 1, 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4.  -  (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data comunicării.  

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârilor  Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare  ale Administrației Piețelor Sector 1 își 

încetează valabilitatea. 

 

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcția Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului București.  

           

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  341 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


232 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite  pentru  

      comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncţional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Complexul Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Capitolului II - Secţiunea 1 - Sănătate şi recuperare din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României  nr. 18/2017 privind 

asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind 

aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite  pentru comunitatea Sectorului 1 București de către 

Complexul Multifuncţional Caraiman; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Se aprobă modificarea  Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite  pentru comunitatea Sectorului 

1 București de către Complexul Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. -  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 încetează 

aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

 

 Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncţional Caraiman  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  342 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aall  CCeennttrruulluuii  CCuullttuurraall  SSeeccttoorr  11 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, Raportul de specialitate întocmit de către 

Centrul Cultural Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Management 

Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al  Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media 

și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților Centrului Cultural Sector 1 și a 

îmbunătățirii actului managerial; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 7 din Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 

28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al Centrului Cultural Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind transformarea stabilită în noua structură organizatorică 

se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia în 

vigoare. 

 

 Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Ștatului de funcţii al Centrului Cultural Sector 

1 îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Direcţia Management Resurse 

Umane  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  343 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării cooperării  Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului  

București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  

Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării programului 

”SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri” 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi  Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/17.05.2018 

privind  împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor 

România, în vederea derulării programului ‖SOS Satul Copiilor București-SOS comunități de tineri‖, 

solicitată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 97/29.03.2018 prin 

care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al 

Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării programului ‖SOS Satul 

Copiilor București-SOS comunități de tineri‖; 

 Văzând solicitarea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr. 844/26.09.2018, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.50636/27.09.2018, precum și 

Raportul de activitate pentru anul 2017 elaborat de Asociaţia SOS Satele Copiilor România; 

 Ținând seama de Licențele de funcționare seria LF nr.0000218-0000219, 0000223-0000232 

eliberate de Ministerul  Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Asociaţia SOS Satele Copiilor 

România, în vederea derulării programului ”SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri”.  

 

 Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi 

Asociația SOS Satele Copiilor România vor încheia o convenţie de colaborare, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de colaborare  menţionată la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4. - (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 și Asociaţia SOS Satele Copiilor România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  344 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării cooperării  Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului  

București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  

Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului 

”Centrul de Plasament Viață și Lumină” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi  Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/19.04.2018 

privind  împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Viață și Lumină, în 

vederea derulării proiectului ‖ Viață și Lumină‖, solicitată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului București nr. 98/29.03.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Viață și Lumină, în vederea 

derulării proiectului ‖Centrul de Plasament Viață și Lumină‖; 

 Văzând solicitarea Fundației Viață și Lumină nr. 1055/25.09.2018, înregistrată la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.50724/27.09.2018, precum și Raportul de 

activitate pentru anul 2017, elaborat de Fundația Viață și Lumină; 

 Luând în considerare  Licența de funcționare seria LF nr.0005429 pentru Fundația ‖Viață și Lumină‖ 

– Centrul de Plasament; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină,  în 

vederea derulării proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină”.  

 

 Art.2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului 

București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1, şi Fundația Viață și 

Lumină vor încheia o convenţie de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3.  - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de colaborare  menţionată la art. 2 din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4.  - (1) Primarul Sectorului 1,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 și Fundația Viață și Lumină vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  345 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării cooperării  Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului  

București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  

Asociația Sf. Ana  în vederea derulării proiectului ”Centrul de Zi Ana” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi  Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legi nr. 448/2006 privind protecția și promovare adrepturilor 

persoanelor cu dizabilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 92/19.05.2005 

privind  aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea finalizării și 

realizării în comun a Proiectului ‖Centrul de Zi Ana‖; 

 Văzând solicitarea Asociației Sf. Ana, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.50714/27.09.2018, precum și Raportul de activitate pentru anul 2017, 

elaborat de Asociația Sf. Ana; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 a, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana  în vederea 

derulării proiectului ”Centrul Zi Ana”. 

 

 Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi 

Asocația Sf. Ana vor încheia convenţie de colaborare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.3. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de colaborare  menţionată la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4. - (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 și Asociația Sf. Ana vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  346 

Data:  30.10.2018 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de 

Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția 

Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic, Direcția 

Investiții și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare a conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 158/29.09.2016  privind sistematizarea 

actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, precum şi 

înfiinţarea şi amenajarea altora noi;   

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. m) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de investiții pentru sistematizarea actualelor 

terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, astfel cum sunt 

individualizate în Anexele nr. 1-68, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă 

aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexelor nr. 1-68, care fac parte 

integrante din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal 

constituite. 
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 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  347 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei 

hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat 

al Municipiului București a clădirii C23 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru 

Copii ”Grigore Alexandrescu”, în vederea casării și demolării  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României 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, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

 Ținând seama de adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu‖ 

înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 

cu nr. 9314/27.09.2018, respectiv nr. 6453/25.05.2017; 

 Luând în considerare solicitarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, înregistrată cu nr. 734/22.02.2017, adresată Primăriei Municipiului București, 

precum și adresa de răspuns a Primăriei Municipiului București – Direcția Patrimoniu, înregistrată la 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 

6762/06.06.2017; 

 În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. f) și j) şi art.115, alin.(1) lit.b), art. 

119 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 a, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru 

trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a corpului 

de clădire C23, reprezentând clădire administrativă S+P+E, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru 

Copii ―Grigore Alexandrescu‖, situat în B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, București, în vederea 

casării și demolării.  

 

 Art. 2. - Clădirea C23 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ―Grigore Alexandrescu‖ 

prevăzută la art. 1 se identifică potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. – (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  348 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.189/12.07.2018 privind  

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 

și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a  

proiectului ”Cupa Intercartiere” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/12.07.2018 privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Play Academy 

Kids, în vederea desfășurării în comun a proiectului ‖Cupa Intercartiere‖; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. - Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.189/12.07.2018 privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy 

Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ―Cupa Intercartiere‖ se modifică conform 

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

 

 Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.189/12.07.2018 privind 

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play 
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Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ―Cupa Intercatiere― rămân 

nemodificate. 

 

 Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  349 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 1001 Arte,  

în vederea finanțării proiectului cultural desfășurării proiectului cultural artistic 

„Calea Victoriei 91-93”, în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 669/26.09.2018 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociația 1001 Arte, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural-artistic ‖Calea Victoriei 

91-93‖, în perioada octombrie – decembrie 2018, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

190/12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în 

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 

1, și Asociatia 1001 Arte, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic „Calea Victoriei 91-93‖; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația 1001 Arte și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 22823/08.06.2018, prin care Asociația 1001 Arte solicită finanțare în vederea organizării 

proiectului cultural artistic „Calea Victoriei 91-93‖, în perioada ocotombrie – decembrie 2018;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 143.200 lei Asociației 1001 Arte în vederea 

desfășurării proiectului „Calea Victoriei 91-93‖, în perioada ocotmbrie - decembrie 2018, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația 1001 Arte și 

Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un protocol, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Asociația 1001 Arte. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  350 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și 

Sănătate Mens Sana, în vederea finanțării proiectului cultural „Rădăcini sănătoase, 

orizonturi largi”, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului  București nr. 668/26.09.2018 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului 

‖Rădăcini sănătoase, orizonturi largi‖, 22 zile, în perioada octombrie – decembrie 2018, precum și Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 

București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, 

prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea 

organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi‖ pe parcursul a 22 de zile, în Județul Suceava, 

localitatea Vicovul de Sus; 

 Ținând seama de proiectul înaintat de Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana și 

înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr.23405/14.06.2018, prin care Asociația pentru 

Educație și Sănătate Mens Sana solicită finanțare în vederea organizării proiectului cultural „Radăcini 

sănătoase, orizonturi largi‖, un proiect dedicat copiilor și adolescenților din Sectorul  1, în perioada octombrie 

– decembrie 2018;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 89.604 lei Asociației pentru Educație și 

Sănătate Mens Sana în vederea desfășurării proiectului „Radăcini sănătoase, orizonturi largi‖, un proiect 

dedicat copiilor și adolescenților din Sectorul 1 în perioada octombrie – decembrie 2018, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația pentru 

Educație și Sănătate Mens Sana și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un protocol, conform 

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

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul cu Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  351 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Fundația Lowendal, în vederea 

finanțării proiectului cultural artistic ”România 100: Scenografie. Pictură. Costum”, 

desfășurat în perioada septembrie 2018 – februarie 2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 666/26.09.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Fundația Lowendal în 

vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului România 100: SCENOGRAFIE. PICTURĂ. COSTUM, 

precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.257/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului 

General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 

al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Lowendal, în vederea desfășurării 

Proiectului „România 100: Scenografie. Pictură. Costum‖, ce se va desfășura în perioada septembrie 2018 – 

februarie 2019; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Fundația Lowendal și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 15003/16.04.2018, prin care Fundația Lowendal solicită finanțare în vederea organizării 

proiectului cultural ‖România 100: Scenografie. Pictură. Costum‖, desfășurat în perioada septembrie 2018 

– februarie 2019;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 345.438,81 lei Fundației Lowendal în vederea 

desfășurării proiectului cultural ‖România 100: Scenografie. Pictură. Costum‖, desfăsurat în perioada 

septembrie 2018 – februarie 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Fundația Lowendal și 

Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare care va fi aprobat odată cu 

adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Contractul de Finanțare cu Fundația Lowendal. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  352 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația Art Conservation Support, 

în vederea finanțării proiectului cultural - artistic ”Pași către renașterea Muzeului 

Teatrului Românesc”, desfășurat în perioada 01.10.2018 -30.09.2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 659/26.09.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii cu Asociația Art 

Conservation Support în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural-artistic ‖Pași către 

renașterea Muzeului Teatrului‖, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.08.2018 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația Art Conservation Support, în vederea desfășurării Proiectului „Pași către renașterea Muzeului 

Teatrului Românesc‖, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018 - 30.09.2019; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația Art Conservation Support și înregistrat la Sectorul 1 

al Municipiului București cu nr. 12482/28.03.2018, prin care Asociația Art Conservation Support solicită 

finanțare în vederea organizării proiectului cultural - artistic ‖Pași către renașterea Muzeului Teatrului‖, 

desfășurat în perioada 01.10.2018-30.09.2019;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 196.500 lei Asociației Art Conservation Support 

în vederea desfășurării proiectului cultural – artistic ‖Pași către renașterea Muzeului Teatrului‖, desfășurat 

în perioada 01.10.2018-30.09.2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația Art 

Conservation Support și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare, conform 

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

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 contract de finanțare cu Asociația Art Conservation Support. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  353 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în 

vederea finanțării proiectului cultural ”Caravana Centenar”, desfășurat în perioada 

octombrie-decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 661/26.09.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Fundația Calea Victoriei 

2007 în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural-artistic Caravana Centenar, precum și 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 256/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al 

Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al 

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea 

desfășurării Proiectului cultural-artistic „Caravana Centenar‖, ce se va desfășura în perioada octombrie-

decembrie 2018; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Fundația Calea Victoriei 2007 și înregistrat la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr.13374/03.04.2018, prin care Fundația Calea Victoriei 2007 solicită finanțare în 

vederea organizării proiectului cultural artistic ‖Caravana Centenar‖, în perioada octombrie-decembrie 

2018;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 177.000 lei Fundației Calea Victoriei 2007, în 

vederea desfășurării proiectului cultural ‖Caravana Centenar‖, în perioada octombrie-decembrie 2018, 

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

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Fundația Calea Victoriei 

2007 și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de finanțare cu Fundația Calea Victoriei 2007. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  354 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația Salonul de Proiecte, în 

vederea finanțării proiectului cultural ”Arhivă fotografică și istoria în transformare”, 

desfășurat în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al  Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media 

și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al  Municipiului București nr. 660/26.09.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii cu Asociația Salonul de 

Proiecte în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural ‖Arhiva fotografică și istoria în 

transformare‖, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/07.08.2018 prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între 

Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Salonul de Proiecte, în 

vederea desfășurării Proiectului „Arhiva fotografică și istoria în transformare‖, ce se va desfășura în perioada 

octombrie 2018 – noiembrie 2019; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația Salonul de Proiecte și înregistrat la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 15002/16.04.2018, prin care Asociatia Salonul de Proiecte solicită finanțare în 

vederea organizării proiectului cultural ‖Arhivă fotografică și istoria în transformare‖, desfășurat în perioada 

octombrie 2018 – noiembrie 2019;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 152.200 lei Asociației Salonul de Proiecte în 

vederea desfășurării proiectului cultural ‖Arhivă fotografică și istoria în transformare‖ în perioada octombrie 

2018 – noiembrie 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația Salonul de 

Proiecte și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finantare, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 contract de finantare cu Asociația Salonul de Proiecte. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  355 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația pentru Educație Teofor, 

în vederea finanțării proiectului cultural - artistic ”Destinul European al României”, 

desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 667/26.09.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația 

pentru Educație Teofor, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ‖Destinul European al 

României‖, în perioada octombrie – decembrie 2018‖, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr..276/12.09.2018 prin  care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă 

în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor, în vederea desfășurării Proiectului „Destinul European al 

României‖, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația pentru Educație Teofor și înregistrat la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr.12589/29.03.2018, prin care Asociația pentru Educație Teofor olicită finanțare în 

vederea organizării proiectului cultural ‖Destinul European al României‖, desfășurat în perioada ocotombrie – 

decembrie 2018;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 



261 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 700.000 lei Asociația pentru Educație Teofor în 

vederea desfășurării proiectului cultural ‖Destinul European al României‖, desfășurat în perioada octombrie 

– decembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociația pentru 

Educație Teofor și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare care va fi 

aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de finantare cu Asociația pentru Educație Teofor. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  356 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, Universitatea din București, în vederea  

Finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, în 

perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al  Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.580/06.09.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hptîrască cu privire la cooperarea cu 

Universitatea București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ‖Elevi și studenți în Anul 

Centenarului‖, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019, precum și Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București nr. 258/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al 

Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al 

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Universitatea din București, în vederea 

desfășurării Proiectului „Elevi și Studenți în Anul Centenarului‖, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 

2018 – 30 noiembrie 2019; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Universitatea București și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 12802/30.03.2018, prin care Universitatea București solicită finanțare în vederea organizării 

proiectului cultural – artistic ‖Elevi și Studenți în Anul Centenarului‖, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 

noiembrie 2019; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 540.000 lei Universității București, în vederea 

desfășurării cultural – artistic ‖Elevi și Studenți în Anul Centenarului‖, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 

noiembrie 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Universitatea București 

și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare care va fi aprobat odată cu 

adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de finanțare cu Universitatea București. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  357 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația Ance Europe, în vederea  

finanțării proiectului cultural ”100 de ani de gândire filosofică românească”, desfăşurat în  

perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic şi Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăților cetățenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media şi 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 663/26.09.2018 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii cu Asociația 

Ance Europe în vederea finanțării şi derulării în comun a proiectului 100 de ani de gândire filosofică 

românească, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr.253/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea asocierii cu Asociația Ance Europe, în scopul finanțării şi derulării în comun a proiectului cultural 

‖100 de ani de gândire filosofică românească în perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018 ; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Asociația Ance Europe şi înregistrat la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti cu nr. 14833/13.04.2018, prin care Asociația Ance Europe, prin care se solicită 

finanțare din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării proiectului cultural ‖100 de ani de gândire 

filosofică românească‖, în perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



265 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 253.285 lei Asociației Ance Europe în vederea 

desfăşurării proiectului cultural ‖100 de ani de gândire filosofică românească‖, în perioada 1 octombrie – 5 

decembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. - Drepturile şi obligațiile părților, cât şi toate celelalte prevederi, între Asociația Ance Europe şi 

Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un contract de finanțare, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Contractul de finanțare cu Asociația Ance Europe. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Centrul Cultural al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum şi Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  358 

Data:  30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o 

 perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna 

Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic şi Direcţia Juridică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 

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

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

de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea doamnei Gheorghe Daniela Niculina, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 47105/11.09.2018;  

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti a ajutorului 

financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 

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

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

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 

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

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

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

ulterioare. 

 

 Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 şi doamna Gheorghe Daniela Niculina vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  359 

Data:  30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă 

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia 

Management Resurse Umane, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 

concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile 

bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2010 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006; 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 359/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă Contractul colectiv de muncă de la nivelul Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1, între conducerea instituţiei şi reprezentantul sindicatului reprezentativ, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 (2) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli 

aprobat anual potrivit legii. 

 

 Art. 2. - Prevederile Contractului colectiv de muncă, aprobate conform prezentei hotărâri, se aplică 

de la data înregistrării sale la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.  

 

 Art. 3. - Prezenta hotârâre s-a încheiat în patru exemplare originale (inclusiv anexele), câte un 

exemplar pentru fiecare parte, unul pentru a fi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de muncă a Municipiului 

Bucureşti şi unul pentru Consiliul Local Sector 1. 

 

 Art. 4. – (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia Management 

Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  360 

Data:  30.10.2018 

 

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

Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea programului ”Un drapel pentru fiecare” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Centrul 

Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Management 

Economic şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Cap.1 - Arborarea drapelului României - art.3 lit. a) şi lit.b) din Legea nr. 

75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 

României de către autorităţile şi instituţiile publice; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 245/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. k) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - (1) Se aprobă programul ‖Un drapel pentru fiecare‖, cu valoare totală maximă pe pachet de 

92.4 lei fără TVA, 110 lei cu TVA inclus. 

 

 (2) Se pune la dispoziţia asociaţiilor de proprietari/locatari cu titlu gratuit, pe baza solicitării acestora, 

un drapel şi un suport – drapel, în vederea arborării acestuia la sediul (reşedinţa) fiecărui solicitant. 

 

 (3)  Drapelul se arborează pe toată durata lunii decembrie 2018, în vederea celebrării Centenarului 

Primului Război Mondial şi a Marii Uniri. 
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 (4) În termen de 30 de zile de la data primirii, asociaţiile de proprietari vor pune la dispoziţia 

Centrului Cultural al Sectorului 1 poze ale drapelului arborat. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 şi Direcţia Management Economic 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  361 

Data:  30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 184/26.06.2018 pentru 

instituirea obligativităţii elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de  

investiţii ce se vor edifica pe raza sectorului 1, cu excepţia locuinţelor individuale 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate comun ăntocmit de Arhitectul Şef şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Norma metodologică de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii din 12.10.2009, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale 

nr.839/2009; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism; 

 Ţinând cont de Planul Urbanistic General al Municipiul Bucureşti aprobat cu Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.269/2000 şi modificat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.251/29.05.2008, cu valabilitatea prelungită cu 3 ani prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.224/15.12.2015 până la data de 15.12.2018, cu valabilitatea prelungită 

prin Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE::  
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 Art. 1. - Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 184 din 

26.06.2018 pentru instituirea obligativităţii elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de 

investiţii ce se vor edifica pe raza sectorului 1, cu excepţia locuinţelor individuale se abrogă. 

 

 Art. 2. – (1) Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef şi Direcţia Juridică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  362 

Data:  30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă 

privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi  

Federaţia Română de Atletism, în vederea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a  

cheltuielilor de investiţii necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenţie privind  

modernizarea actualei baze sportive 

 

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

întocmit de Direcţia Investiţii şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1;  

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosinţă 

gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului 

şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Urmare a scrisorii de intenţie a Federaţiei Române de Atletism, înregistrată la Registratura Generală 

a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti cu nr. 40980 / 02.10.2018 privind propunerea unui parteneriat între 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de Atletism menit să contribuie printr-un amplu 

proiect de modernizare la alinierea bazei sportive la standardele actuale şi care va conduce la edificarea 

unei zone cu o arhitectură deosebită şi cu o utilitate demnă de capitala României; 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită  Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de 
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Atletism, în vederea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiţii necesare 

pentru realizarea lucrărilor de intervenţie privind modernizarea actualei baze sportive. 

 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică şi Direcţia Management 

Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  363 

Data:  30.10.2018 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor  

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a 

cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 110186/08.10.2018 întocmit de Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziţia nr. 

1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - 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; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în 

vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare 

de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 

2006 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, precum şi respingerea cererilor ce nu îndeplinesc 

condiţiilor prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 11/2004 privind stabilirea punctajelor acordate criteriilor 

suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor disponibile conform dispoziţiilor Legii nr. 

15/2003; 

 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1  Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 8 poziții și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2018 până la data de 30 mai, 

indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de priorităţi. 

 

 Art. 3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere şi 

identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a Consiliului Local 

Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent 

dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora. 

   (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în 

listele de priorităţi pe anul respectiv. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 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. 327 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 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 26.10.2018 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 organizarea competiției de minifotbal ―Cupa Cătălin Hîldan‖ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind organizarea competiției de minifotbal ―Cupa 

Cătălin Hîldan‖; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de  Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 110875/08.10.2018 prezentat de către Centrul Cultural ―Mihai 

Eminescu‖, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Referatul nr. 112190/11.10.2018 prezentat de către Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 114556/17.10.2018 prezentat de către Direcţia Relații 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 Relaţia cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de doamna consilier Neagu Anda Cristina, înregistrat la Cabinet Secretar 

sub nr. 4865/26.10.2018; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă organizarea, în cursul anului 2019, a campionatului de minifotbal ―Cupa Cătălin 

Hîldan‖, destinat elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București. 

  

 Art. 2 (1) În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 

Managerul/Directorul General al Centrului Cultural ―Mihai Eminescu‖ va elabora Regulamentul de 

organizare și desfășuare, precum și calendarul acestei competiții sportive. 

  (2) Directorul executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2 va întreprinde toate demersurile pentru promovarea acestui eveniment în unitățile de învățământ pe care 

le are în administrare și va facilita înscrierea elevilor la această competiție în baza regulamentului întocmit 

de Centrul Cultural ―Mihai Eminescu‖.  

  

 Art. 3  Fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul local şi vor fi 

supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 printr-un alt proiect de hotărâre. 

  

 Art. 4  Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu‖ și Directorul Executiv al 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 328 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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 contului de execuţie al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2018 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 114679 / 17.10.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei  pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul comun al MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 

prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale; 

 - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 
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 Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

30.09.2018,  conform  anexelor nr.1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 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. 329 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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 rectificarea bugetului general  

al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

pe anul 2018 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 114239/16.10.2018, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei  pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

http://www.ps2.ro/
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  Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectificăşi 

se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 

 venituri    – 1. 021.603 mii lei 

 cheltuieli – 1. 240.370 mii lei 

 deficit      –    218.767 mii lei 

 

 Art. 2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 2, astfel: 

 venituri la suma de 904.810 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare - 895.807 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare        -     9.003 mii lei. 

 cheltuieli la suma de 1.123.577 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare – 866. 120  mii lei; 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  257.457 mii lei. 

  

 excedent secţiunea funcționare – 29.687 mii lei 

 deficit secţiunea dezvoltare – 248.454 mii lei, finanţat din excedentul anului 2017, în valoare 

de 248.454 mii lei. 

  

 Art. 3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate 

la suma de 1.123.577 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.39 

la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 3; 

3.1 – 3.24, astfel: 

  

 Total venituri în sumă de 192.977 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -  145.377 mii lei 

 venituri ale secţiunii dezvoltare       -    47.600 mii lei 

  

 Total cheltuieli la suma de 192.977 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  145.377 mii lei 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare   –   47.600 mii lei 

 

 Art. 5  Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. 4, 4.1 - 4.12. 
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 Art. 6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

  

 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN  

CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 330 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile şi 

completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral 

http://www.ps2.ro/
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 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2  

și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu  

modificările şi completările ulterioare 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. 

Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență 

Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 116184/22.10.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane 

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; 

 - Dispoziţia 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. 81 alin. (2) lit. „e― din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al 

Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 

4422185/15.10.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 113894/16.10.2018; 

 - Adresa Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 nr. 

66552/61567/10.07.2018; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării 

de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF- ul pentru 

Primăria Sectorului 2; 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1901/29.08.2018 privind acordarea vizei ―Bun de plată‖ pe 

documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din care reies obligații 

de plată pentru acțiunile și activitățile coordonate și finanțate direct de Primarul Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I. Se aprobă modificarea anexei nr. 6 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei 

Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 

2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, 

rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează aplicabilitatea. 

  

 Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce 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. 331 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 13 pagini, inclusiv anexa  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul  Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Bd. Lacul Tei nr. 122-124,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. 

Lacul Tei nr.122-124, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 112279/11.10.2018 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. 112278/11.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Bd. Lacul Tei nr.122-124, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 3 CA 1/4 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia 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/


290 

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, București – 

Cămin studențesc – S+P+3E, 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. 332 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 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 26.10.2018 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. Despot Vodă nr. 3-5  

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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Despot Vodă nr. 3-5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 114341/17.10.2018 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. 114343/17.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Despot Vodă nr. 3-5, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 43 CA 4/9 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 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Despot Vodă nr. 3-5, Sector 2, București – 

Imobil de locuințe colective – D+P+3E+E4r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 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. 333 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 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 26.10.2018 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. Mieilor nr. 17-21  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Mieilor nr. 17-21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 114346/17.10.2018 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. 114347/17.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Mieilor nr. 17-21, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 51 CA 4/24 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 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Mieilor nr. 17-21, Sector 2, București – Imobil 

de locuințe colective – S+P+2E+M/Er,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. 334 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 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 26.10.2018 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. Geamandurii nr. 32  

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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Geamandurii nr. 32, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89172/14.08.2018 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. 89173/14.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Geamandurii nr. 32, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 32 CA 3/8 din 02.05.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Geamandurii nr. 32, Sector 2, București – 

Imobil de locuințe colective – P parțial liber+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. 335 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 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 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Colentina nr. 257-259,  

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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. 

Colentina nr. 257-259,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 105302/25.09.2018  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. 105248/25.09.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Colentina nr. 257-259, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 61 CA 5/18 din 12.09.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Șos. Colentina nr. 257-259, Sector 2, București – 

Unitate de alimentație publică KFC - parter, Concept Drive - In, amenajare incintă, 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 5 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 336 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 7 pagini, inclusiv anexele  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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. Amidonului nr. 10-12  

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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Amidonului nr. 10-12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 105120/25.09.2018 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. 105122/25.09.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Amidonului nr. 10-12, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 45 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 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Amidonului nr. 10-12, Sector 2, București – 

Imobil de locuințe colective – P. parțial liber (parcare)+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 337 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 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 26.10.2018 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. Heliade între Vii nr. 38-40,  

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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Heliade între Vii nr. 38-40, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 116494/23.10.2018 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. 116495/23.10.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Heliade între Vii nr. 38-40, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 57 CA 5/14 din 02.08.2018, 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 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea‖ Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2‖ şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e‖ și art. 81 alin. (2) lit. ,,i‖. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sector 2, București 

– Imobil de locuințe colective – P+2E,în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art.2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art.4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 338 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 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 26.10.2018 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 
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www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.144/2018 privind  

aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București  

aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr.144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 116801/23.10.2018 prezentată de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 117347/25.10.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 116884/24.10.2018 întocmită de Direcția Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Certificatul de Nomenclatură Stradală nr. 45792/24.11.2016 emis de Primăria Orașului Pantelimon; 

 - Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 111907 Pantelimon emis în data de 02.04.2018; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei 

speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului 

București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2. 

http://www.ps2.ro/


304 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ÂŞ T E 

  

 Art. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 se modifică şi se completează în ceea ce priveşte imobilul situat în Şoseaua Biruinţei nr. 23-

25, aflat în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 şi menţionat la poziţiile de la 1 la 12 

(paginile 7-9), în sensul înscrierii în mod corect a adresei poştale, respectiv Strada Biruinţei nr. 147-149 

Ilfov. 

  

 Art.II. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită. 

  

 Art.III. Direcția Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre structurilor și 

persoanelor cu sarcini in executare.  

  

 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. 339 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.10.2018 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 solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru  

împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului  

București terenul în suprafaţă totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat  

Răduţă Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduţă Gheorghe nr. 2), precum şi transmiterea  

acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în 

numele Municipiului București terenul în suprafaţă totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. 

Soldat Răduţă Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduţă Gheorghe nr. 2), precum şi transmiterea acestuia în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 4258/15.10.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 117184/24.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație. 

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 Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 10825/13.06.2008, modificată și 

completată prin Dispoziția Primarului General nr. 11392/31.03.2009; 

 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. 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea 

Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă 

totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduţă Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduţă 

Gheorghe nr. 2), precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea redării destinaţiei de 

învăţământ. 

  

 Art. 2 Imobilul teren menţionat la art. 1, se identifică conform planului de amplasament ce constituie 

anexa la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului București. 

  

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN  

CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 340 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusive anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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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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 pentru  

împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului  

București terenul în suprafaţă totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel  

Vlaicu nr. 30 - 32, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local  

Sector 2 prin Direcția 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în 

numele Municipiului București terenul în suprafaţă totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. 

Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin 

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 4256/15.10.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 117185/24.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație. 

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 Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 14003/01.07.2011; 
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  În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea 

Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă 

totală de 823,00 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum şi transmiterea 

acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea redării destinaţiei de învăţământ. 

  

 Art. 2 Imobilul teren menţionat la articolul 1 se identifică conform planului de amplasament ce 

constituie anexa la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 

Municipiului București. 

  

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN  

CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 341 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusive anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru  

împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziţioneze pentru şi în numele 

 Municipiului Bucureşti, terenul situat în str. Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, 

 judeţ Ilfov şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 – prin  

Administraţia Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziţioneze pentru şi în numele 

Municipiului Bucureşti, terenul situat în str. Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţ Ilfov şi 

transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 – prin Administraţia Domeniului Public 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 117202/24.10.2018 prezentat de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 117293/24.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Minuta Comisiei de negociere constituită în baza H.C.L. Sector 2 nr. 245/20.07.2018 şi a Dispoziţiei 

Primarului Sectorului 2 1893/28.08.2018 pentru achiziţionarea bunului imobil denumit ,,Sera Pantelimon‖ 

situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149, încheiată în data de 22.10.2018; 
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 - Sentinţa civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, 

rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, privind 

restituirea terenului aferent ,,Serelor Pantelimon‖ în proprietatea unor persoane fizice; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 245/20.07.2018 privind aprobarea reluării procedurii de 

negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, 

b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) şi art. 123 alin. (1) 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 acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea 

Consiliului Local Sector 2, ca în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, să achiziţioneze terenul în 

suprafaţă de 45000 mp, situat în str. Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţul Ilfov, pe care sunt 

amplasate ,,Serele Pantelimon‘‘, construcţii inventariate în domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

precum şi pentru transmiterea terenului în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, 

pentru a asigura continuitatea activităţii de producere de material dendro – floricol, modernizarea şi 

extinderea obiectivului ,,Serele Pantelimon‘‘. 

  

 Art. 2 Imobilul teren menţionat la art. 1 se identifică conform planului de amplasament potrivit 

anexei, ce conţine o pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Preţul de achiziţie al terenului menţionat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 



311 

 

  Art. 4 Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului 

Local Sector 2 – Administrația Domeniului Public Sector 2, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă 

de către Municipiul București, la nivelul contravalorii preţului terenului, precum şi a investiţiilor efectuate 

după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data 

retragerii dreptului de administrare. 

  

 Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral 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. 342 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.73/2018 privind modificarea şi  

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de  

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Mihai  

Eminescu 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 

nr.73/2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Functionare ale Centrului Cultural 

Mihai Eminescu; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 113598/15.10.2018 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 114948/18.10.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 114550/23.10.2018 întocmită de Direcția Juridică, Legislație, 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 Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie 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 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea si desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 
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  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 La articolul 6 din anexa nr. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 privind modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu urmǎtoarele puncte îşi 

modifică conţinutul astfel: 

a) elaborarea unor activităţi, proiecte şi programe culturale, artistice, educative, cultural-religioase, 

sportive şi de tineret, în aer liber ( parcuri, grădini publice, piaţete, bulevarde, etc), in institutii 

publice, in institutii private şi în locaţiile Centrului Cultural Mihai Eminescu; 

b)   desfășurarea de activități culturale și/sau de divertisment: festivaluri, concerte, proiecţii de film, 

piese de teatru, concursuri, târguri, seminarii, dezbateri, colocvii, expoziții, lansǎri de carte, 

vernisaje, serate muzicale, cenacluri, simpozioane şi alte acţiuni specifice; 

h) promovarea literaturii, a muzicii, a artelor plastic, a mesteşugurilor tradiţionale şi a sportului; 

  

 Art. 2 Se completează articolul 6 din anexa nr. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018, privind modificarea 

şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu urmǎtoarele 

activitǎți: 

o) realizarea unor activitǎți de organizare evenimente  cu caracter umanitar şi/sau filantropic în 

toate domeniile, în nume propriu sau în colaborare cu Primaria Sector 2, instituţiile din subordinea 

Consiliului Local Sector 2, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de caritate, fundaţii, asociaţii, etc.; 

p) organizarea de vernisaje, susținerea şi promovarea expozițiilor de artă plastică sau modernă 

(pictură, sculptură, grafică, fotografie, etc); 

q) organizarea şi realizarea unor proiecte, evenimente, activităţi, gale de excelenţă, baluri de 

caritate, dineuri, în colaborare cu alte instituţii de stat sau private, organizaţii profesionale, organizaţii 

non-guvernamentale, instituţii de caritate, fundaţii, asociaţii, persoane fizice autorizate, persoane 

juridice, etc; 

r) organizarea de evenimente în cadrul cărora se acordă premii, titluri, medalii şi cupe. 

 

 Art. 3 Se completeazǎ art.7 din anexa nr.3 din H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 privind modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu cu următoarele 

atribuții: 

v) organizeazǎ activitatea instructiv-educativǎ prin cursuri de specialitate teroretice şi practice, cu 

predare individualǎşi/sau colectivǎ, în domeniile :  teatru, muzica, sport, literatura, arte plastice, 

arta populara, educație (limbi străine, informatica, limba romana, matematica, etc); 
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w) marcarea prin mijloace cultural artistice a celor mai importante aniversǎri şi evenimente din 

istoria şi cultura naționalǎ şi internaţionalǎ ( 1 Martie - Mǎrțisorul, 8 Martie – Ziua femeii, 1 

Iunie – Ziua Copilului , 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, 26 Iunie – Ziua drapelului 

etc. ) 

x) promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiționale şi susţinerea celor care le practicǎ. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu 

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. 343 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.10.2018 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 proiectului  

„Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 – Împreună împlinim un vis‖ 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Balul de caritate al 

Primăriei Sectorului 2 - Împreunăîmplinim un vis‖; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 113604/15.10.2018  întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 113968/19.10.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 116585/23.10.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 115922/24.10.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi avizul Comisiei  pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie 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 

Bucuresti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 
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  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 – Împreună împlinim un vis‖, 

potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se mandatează Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituţie aflată sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2, să întreprindă toate demersurile necesare pentru a asigura ducerea la 

îndeplinire a 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. 344 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind  

aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive formulată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 18254/23.10.2018 întocmită de Administraţia Domeniului Public Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raport de specialitate nr. 117063/24.10.2018 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

ulterioare; 

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 324/13.07.1974 privind 

înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării 

de catre Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de functii si ROF-ul 

pentru Administratia Domeniului Public Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I Se modifică articolul 1, alineatul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2,şi va avea următorul conţinut: 

        „(3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2 este de 327 posturi contractuale, din care 21 personal de conducere, 108 personal de execuţie 

şi 198 personal operativ.‖ 

  

 Art. II Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind 

aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 se modifică conform anexelor nr. 1 şi 2, care cuprind 6 pagini şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/20.12.2017 privind 

aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. V (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

   (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 345 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 9 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării 

temporare pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Municipiului  

București 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al 

Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 115893/22.10.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Adresa nr. 117209/24.10.2018 prezentată de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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; 

 - 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: 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de 

Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 regiunea București-Ilfov; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1.Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul în vederea permiterii parcării 

autoturismelor personale pe banda I de pe Șoseaua Pantelimon, în intervalul orar 20:00-07:00, pentru 

cetățenii care au domiciliul în zona limitrofă arterei de circulație. 

  

 Art.2. 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. 346 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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 solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea  

aprobării parcării temporare pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 al Municipiului  

București 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 al 

Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 115893/22.10.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Adresa nr. 117209/24.10.2018 prezentată de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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; 

 - 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: 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 regiunea București-Ilfov; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul în vederea permiterii parcării 

autoturismelor personale pe banda I de pe Șoseaua Iancului, în intervalul orar 20:00-07:00, pentru 

cetățenii care au domiciliul în zona limitrofă arterei de circulație. 

  

 Art. 2. 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. 347 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 

privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din 

România; 

 Analizând: 

 - Adresa nr. 92144/24.08.2018 transmisă de Asociația Municipiilor din România; 

 - Raportul de specialitate nr. 114620/17.10.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 117149/24.10.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 14/19.03.2009 privind participarea Sectorului 2 ca 

membru al Asociaţiei Municipiilor din România; 

 - Hotărârea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România nr. 219/6.11.2017 privind 

aprobarea majorării cuantumului cotizației; 

 - Statutul Asociației Municipiilor din România, republicat. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) 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, 

http://www.ps2.ro/


324 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I Articolul 2 alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea 

Sectorului 2 ca membru al Asociaţiei Municipiilor din România, se modifică şi se completează şi va avea 

următorul conţinut: 

  „Art. 2 (2) Cuantumul cotizaţiei este de 0,50 RON/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de 

Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează 

cotizația.‖ 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea 

Sectorului 2 ca membru al Asociaţiei Municipiilor din România, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV 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. 348 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita 

(situaţia nr. 5) 

 

 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, 26.10.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita (situaţia nr. 5); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 117406/24.10.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 117560/25.10.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 13383/07.02.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului 

financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - Adresa nr. 112100/11.10.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 5 în 

valoare de 417.000 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; 
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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. 5) în valoare de 

417.000 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 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. 349 

Bucureşti, 26.10.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Imobil locuinţe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter  

RHPropus=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 162523/CP/10.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 81/06.07.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 157749/06.08.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice; 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr. 341/14.06.2018; 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/AP/26/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 79/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 80/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ―Imobil locuinţe colective cu 

birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus= Ds+P+3- 4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann 

nr.33, sector 3‖ proprietate privată persoană juridică, cu suprafaţa de 752,00mp conform acte (744,00mp 

conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi 

Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 79/06.07.2018. 

 

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 486 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Imobil cu regim de înălţime S+P+1E-2Eparţial cu funcţiune mixtă - birouri,  

depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe şantierele de lucru,  

camere cazare pentru muncitori şi personal pe un teren situat în  

Strada Ilioara nr. 54, lot 1, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice  

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 178311/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 96/24.08.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 174332/29.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice; 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018; 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/I/39/24.08.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 94/24.08.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 95/24.08.2018;  

 -Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ―Imobil cu regim de înălţime 

S+P+ 1E-2Eparțial cu funcţiune mixtă — birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe 

şantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori şi personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 54, 

lot 1, sector 3‖ proprietate privată persoană juridică, cu suprafaţa de 2.925,00mp conform acte, în 

conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 94/24.08.2018. 

 

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 487 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Imobil cu funcţiune mixtă, comerţ şi locuire  

RHpropus=S+P+8E+9Eduplex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe  

un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, Sector 3 ” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 178315/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 87/24.08.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 174332/29.08.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr. 341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/IM/33/24.08.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 85/24.08.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 86/24.08.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art .45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcţiune mixtă, 

comerţ şi locuire RHpropus=S+P+8E+9Eduplex +Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un 

teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, sector 3‖ proprietate privată persoană juridică, cu suprafaţa de 

2.203,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul 

de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 85/24.08.2018. 

  

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

  

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 488 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Imobil cu funcţiune mixtă, comerţ şi locuire  

RHpropus=S+P+8E+9Eduplex+Eth(retras), 

 amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un teren situat  

în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 178327/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.90/24.08.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 174332/29.08.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice; 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr. 341/14.06.2018; 

Luând în considerare; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. D/LT/32/24.08.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 88/24.08.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 89/24.08.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ―Imobil cu funcţiune mixtă, 

comerţ şi locuire RHpropus=S+P+8E+9Eduplex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus=S+P, pe un 

teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr. 68B, sector 3‖ proprietate privată persoană juridică, cu suprafaţa 

de 1.632,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi 

Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 88/24.08.2018. 

 

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

  

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 489 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Ansamblu de locuinţe RHpropus= P+1E+M pe un teren situat în  

Drumul Gura Putnei nr. 70-76, lot 2, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice  

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 178306/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 99/24.08.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 176062/30.08.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr, 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. D/GP/35/24.08.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 97/24.08.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 98/24.08.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ―Ansamblu de locuinţe 

RHpropus= P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr.70-76, lot 2, sector 3‖, proprietate privată 

persoane fizice, cu suprafaţa de 1.119,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând 

Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 97/24.08.2018. 

 

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 490 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

“Extindere, reconfigurare, modificări interioare şi exterioare şi supraetajare  

la construcţia existentă C1 - Locuinţă P, rezultând RHfinal=Ds+P+2E-3Er- 

Locuinţe, pe un teren situat în  

Strada Învingătorilor (fostă Găitănari) nr. 39, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice  

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 178309/CP/03.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 102/24.08.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 176062/30.08.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Sef nr. D/Î/28/24.08.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 100/24.08.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 101/24.08.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ―Extindere, reconfigurare, 

modificări interioare şi exterioare şi supraetajare la construcţia existentă C1 - Locuinţă P, rezultând 

RHfinal=DS+P+2E-3Er- — Locuinţe, pe un teren situat în Strada Învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, sector 

3‖, proprietate privată persoane fizice, cu suprafaţa de 140,00 mp conform acte (128,00 mp conform 

măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul 

de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 100/24.08.2018. 

 

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 491 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Imobil cu regim de înălţime S+P+1E cu destinaţia sală de sport şi anexe aferente  

cu regim de înălţime S+P+3E-4Er pe un teren situat în  

Strada Dr. luliu Barasch nr. 10, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 182722/CP/06.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 84/24.08.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 180403/04.09.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/IB/56/2017/24.08.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 82/24.08.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 83/24.08.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ‖Imobil cu regim de înălţime 

S+P+1E cu destinaţia sală de sport şi anexe aferente cu regim de înălţime S+P+3E-4Er pe un teren situat 

în Strada Dr. Iuliu Barasch nr.10, Sector 3 ‖ proprietate publică a Municipiului Bucureşti dat în folosinţă 

gratuită Fundaţiei ―Ronald S. Lauder - România ‖ pe o perioadă de 49 ani în vederea construirii unei săli de 

sport pe cheltuiala integrală a Fundaţiei (conform HCGMB nr. 103/28.05.2015 şi HCGMB nr. 

165/27.04.2017), cu suprafaţa de 1015,00mp conform acte (982,00mp conform măsurătorilor cadastrale), 

în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări 

urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 82/24.08.2018. 

 

 Art. 3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 492 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate  

elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al  

Municipiului Bucureşti, în semestrul I al anului şcolar 2018 — 2019 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice  

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 229316/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 222206/17.10.2018 al Direcţiei Învăţământ Cultură - Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 - Adresa nr. 225685/19.10.2018 a Direcţiei Învăţământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de 

Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinelor MECTS nr. 3470/7.03.2012 şi nr. 3480/2018 privind modificarea şi completarea Anexei la 

Ordinul nr. 5576/2011; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în semestrul I al anului şcolar 

2018 - 2019, după cum urmează: 

 

 (1) Pentru elevii din ciclul primar: 
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a) Burse de performanţă pentru ciclul primar în număr de 308, în cuantum de 200 lei lunar. 

b) Burse de merit pentru ciclul primar în număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar. 

c) Burse de ajutor social pentru ciclul primar în număr de 974, în cuantum de 150 lei lunar. 

 

 (2) Pentru elevii din ciclul gimnazial: 

a) Burse de performanţă pentru ciclul gimnazial în număr de 227, în cuantum de 200 lei lunar. 

b) Burse de merit pentru ciclul gimnazial în număr de 4588, în cuantum de 100 lei lunar. 

c) Burse de studiu pentru ciclul gimnazial în număr de 168, în cuantum de 150 lei lunar. 

d) Burse de ajutor social pentru ciclul gimnazial în număr de 744, în cuantum de 150 lei lunar 

 

 (3) Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în sectorul 3: 

a) Burse de performanţă pentru ciclul liceal în număr de 28, în cuantum de 400 lei lunar. 

b) Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1190, în cuantum de 200 lei lunar. 

c) Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 259, în cuantum de 300 lei lunar. 

d) Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 853, în cuantum de 300 lei lunar. 

 

 (4) Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în sectorul 3: 

a) Burse de performanţă pentru ciclul liceal în număr de 22, în cuantum de 400 lei lunar. 

b) Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1264, în cuantum de 400 lei lunar. 

c) Burse de merit pentru ciclul liceal care au absolvit anul şcolar 2017-2018 cu media 

 generală 10 în număr de 1, în cuantum de 1000 lei lunar 

d) Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 173, în cuantum de 400 lei lunar. 

e) Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 204, în cuantum de 300 lei lunar. 

 

 Numărul total de burse acordate pentru semestrul I al anului şcolar 2018- 2019 este de 11013. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia Învăţământ Cultură şi unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 495 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii  

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă  

(unităţi de învăţământ preuniversitar particular)  

pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.229332/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 222210/17.10.2018 al Direcţiei Învăţământ Cultură - Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 - Adresa nr. 644/03.04.2018 a Liceului Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti; 

 - Adresa nr. 268/17.10.2018 a Grădiniţei cu program prelungit ‖Noel‖; 

 - Adresa nr. 225685/19.10.2018 a Direcţiei Învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de 

Învătământ și Relaţii cu Unitățile de Cult; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - HG nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de- cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de 

art. 129 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 - Art. 26 din Ordinul nr. 5574/07.10.2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 

integraţi în învăţământul de masă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 51 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 2 alin.(10) din HG nr.423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege 

pentru finanţarea drepturilor copiiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ 

de masă, pentru anul 2016; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 
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 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administraţiei publice locale 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă din bugetul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru anul 2018, suma de 

10514,80 lei pentru asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei pentru cei 6 elevi cu cerinţe educaţionale speciale de 

la 2 unităţi de învăţământ preuniversitar particular, după cum urmează: 

 

 1. Bordușelu Ana Maria - Liceul Internațional de Informatică Bucureşti - 3.542,80 lei 

 2. Teleasa Octavian - Grădiniţa cu program prelungit ‖Noel‖ - 1.394,40 lei 

 3. Bucur Ilinca - Grădiniţa cu program prelungit ‖Noel‖ - 1.394,40 lei 

 4. Manda Teodora - Grădiniţa cu program prelungit ‖Noel‖ - 1.394,40 lei 

 5. Visan Radu - Grădiniţa cu program prelungit ‖Noel‖ - 1.394,40 lei 

 6. Bucur Victor - Grădiniţa cu program prelungit ‖Noel‖ - 1.394,40 lei 

 

 Art. 2. Sumele pentru drepturile mai sus menţionate se acordă prin unităţile de învăţământ 

preuniversitar particular menţionate. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Învăţământ Cultură şi Direcţia Economică, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 496 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2018-2019 din bugetul  

local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a Programului  

„Şcoală după Şcoală” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 229595/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.228885/23.10.2018 al Direcţiei Învăţământ Cultură - Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 - Adresa nr. 31862/18.10.2018 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 229141/23.10.2018 a Direcţiei Învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unităţi 

Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

În conformitate cu prevederile : 

 - Art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Şcoală după 

Şcoală‖, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Procedura Operaţională privind Organizarea Programului „Şcoală după Şcoală‖  

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti a Programului ‖Şcoală după Şcoală‖, desfaşurat de unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 3, cuprinse în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

  IULIANA VĂDUVA  

    

   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR 

   MARIUS MIHĂIȚĂ 

 

NR. 497 

DIN 30.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului 

București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de 

administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului 

agroalimentar Piața Sudului  

 

Consiliul Local al sectorului 4 

 Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P.16.2/91/26.09.2018 întocmit de către Direcția 

Autorizări, Biroul Patrimoniu și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Conform prevederilor: 

 Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 115/29.03.2017 privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru modernizarea Pieței Sudului 

precum și pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia; 

 Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 privind împuternicirea 

expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 să-și însușească rapoartele de evaluare și să aprobe 

contractele de schimb pentru spațiile din Complexul agroalimentar Piața Sudului, împuternicirea expresă a 

Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru proprietar - Municipiul București, să semneze contractele de 

schimb în formă autentică cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 207/17.08.2017 privind aprobarea și însușirea rapoartelor de 

evaluare a spațiilor comerciale aflate în proprietate privată, precum și aprobarea modelului contractului de 

schimb, pentru spațiile comerciale situate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (2) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă contractele de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în 

calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și 

proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului, conform Anexelor 

nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate 

al Primarului Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea se va 

efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 247 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



352 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul  Metalurgie i  nr .  12 -18,  Grand Arena,  eta j  1 ,  sector  4  Bucureşt i  

 

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 si cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.8.1/7607/01.10.2018 al Direcţiei Economice; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003. 

 

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) şi 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 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 764.181 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 şi acţiuni externe 

 - Anexa 3.1  - cap.51.02.01.03    - Primăria sector 4 autorităţi executive 

 - Anexa 3.2  - cap.51.02.01.03   - DAUI -  
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 - Anexa 4.   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  

 - Anexa 4.1  - cap.65.02.03.01   - PS4  - învătământ preșcolar 

 - Anexa 4.2  - cap.65.02.03.01   - DAUI - învătământ preșcolar 

 - Anexa 4.3  - cap.65.02.03.02    - PS4- învătământ primar 

 - Anexa 4.4  - cap.65.02.03.02    - DAUI - învătământ primar 

 - Anexa 4.5  - cap.65.02.04.01    - PS4 - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 4.6  - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 4.7  - cap.65.02.04.02    - PS4- învățământ secundar superior 

 - Anexa 4.8  - cap.65.02.04.02   - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 4.9    - cap.65.02.07.04   - PS4 - învățământ special 

 - Anexa 4.10   - cap.65.02.07.04    - DAUI - învățământ special 

 - Anexa 5.  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 5.1   - cap.67.02.03.30   - Centrul European Cultural şi de Tineret 

        pentru UNESCO „N. Bălcescu‖ 

 - Anexa 5.2  - cap.67.02.05.03    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

                     verzi, baze sportive şi de agrement  

 

 - Anexa 6.   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 6.1  - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 6.2  - cap.68.02.04.   - Asistenţă acordata persoanelor în vârstă – CIA 

 - Anexa 6.3.  – cap. 68.02.06.01     Copii  

 

 - Anexa 7.   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 7.1  - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 8.  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 8.1  - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 

 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. 9 ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 10. 10.1  ,,Lista de investiţii a Direcţiei Administrare Unităţi de Învățământ‖; 

 - Anexa nr. 11 ,,Lista de investiţii a Centrului European Cultural pt Unesco N. Bălcescu‖; 

 

 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. 12  ,,Lista obiectivelor de investiţii multianuale a Primăriei Sectorului 4‖; 
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 Art. 6. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli 65.08 ala DAUI – învăţământ -  

  Anexa 13  

 

 Art. 7. 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 248 /02.10.2018 
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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 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modifcarea 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, modificată și completată  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.9.1/984/28.09.2018  al Direcției Investiții – Serviciul Investiții; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i 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 reactualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în 

urma acestei actualizări, pentru obiectivele de investiții ―Supralărgire Strada Luică (Șos. Giurgiului până la 

B-dul Constantin Brâncoveanu)‖, ―Supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu 

până la Șoseaua Berceni)‖ si ,,Amenajare parcare în spic Șos. Berceni – Tronson I (Piața Sudului – Strada 

Ion Iriceanu)‖ prevăzute la punctele  6, 9 și 10 din Anexa nr. 1 la HCL Sector 4 nr. 336/28.11.2017. 

modificată și completată, după cum urmează: 

 

Nr.Crt Denumire Obiectiv Valoare C+M 

inclusiv T.V.A. 

- lei- 

Valoare totală 

investiție 

inclusiv T.V.A 

- lei- 

6 Supralărgirea Strada Luică (Șos. 

Giurgiului până la Bd. C-tin. 

Brâncoveanu) 

13 662 567,55 15 182 063,16 

9 Supralărgire strada Turnu Măgurele  

(B-dul. Constantin Brâncoveanu  

până la Șos. Berceni) 

15 714 547,95 18 399 719,78 

10 ,,Amenajare parcare în spic Șos.  

Berceni – Tronson I (Piața Sudului – 

Strada Ion Iriceanu)‖  

11 741 518,037 12 741 573,397 
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 Art. II. Se înlocuiesc anexele 7, 10 și 11 la HCL Sector 4 nr. 336/28.11.2017, modificată și 

completată cu Anexele 1, 2 ,3 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 249 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4  

al Municipiului București, modificată și completată 

 

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.9.1/985/28.09.2018;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 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 modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului 

București, modificată și completată, după cum urmează: 

 

1. Poziția nr. 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

― 

Nr. crt OBIECTIV C+M (inclusiv tva) -lei- Valoare totală investiție 

(inclusiv tva) -lei- 

22 Amenajare parcare cu terasă  

circulabilă Apărătorii Patriei 

3 910 480.42 4 506 132.52 

„ 

 

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 250 /02.10.2018 
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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 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

―Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național 

Gheorghe Șincai Corp 3‖ 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/982/27.09.2018;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 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 obiectivul de investiții: ―Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național 

Gheorghe Șincai Corp 3‖, conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 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 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 251 /02.10.2018 

 

*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, Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport 

București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu 

privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului  

București 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere: 

 Raportul comun de specialitate nr. P.9.1/986/01.10.2018 al Direcției Investiții, Serviciul Investiții și 

Direcției Gospodărire Locală; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit ‖q‖, 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 acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă 

a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea 

finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB 

aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București. 

 Art. 2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului 

București și Societatea de Transport București STB S.A., conform Anexei la prezenta. 

 Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 

din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.  

 Art. 4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului 

București, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 252 /02.10.2018 

 

*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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT 

TRAFIC cu numărul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) şi DACIA DUSTER cu 

numărul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de 

Mobilitate Urbană Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate nr. 2698/01.10.2018 al Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările 

ulterioare și conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numărul 

de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) cota de 180 de litri/luna și DACIA DUSTER cu numărul 

de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) cota de 125 de litri/luna combustibil conform 

prevederilor și normativelor aflate în vigoare;  

 Art. 2. Direcţia de Mobilitate Urbană Sector 4 va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, iar 

comunicarea ei se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 253 /02.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului 

contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării 

finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Luând act de: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Raportul de Specialitate nr. P.9.1/991/01.10.2018 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. ‗‘f‘‘ și ‗‘g‘‘ și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile 

locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de 

credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea 

împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

 Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului 

României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din 

Legea achizițiilor publice nr. 95/2016; 

 Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenții; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 

Având în vedere: 

- HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile 

interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca 

Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanţării investiţiilor 

publice de interes local; 
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- HCL Sector 4 nr. 224 din 17.08.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4  nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile 

interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la 

Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanţării 

investiţiilor publice de interes local; 

- HCL Sector 4 nr. 337 din 28.11.2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 138 din 31.05.2017 privind 

aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne in valoare de până la 137.325.270 lei, în 

vederea refinanţării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 

03.10.2005), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local, modificata si 

completata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017; 

- HCL Sector 4 nr. 127 din 21.05.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și 

completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română 

(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 

- HCL Sector 4 nr. 138 din 30.05.2018 pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, 

modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca 

Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor 

publice de interes local 

- HCL Sector 4 nr. 154 din 14.06.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și 

completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială 

Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes 

local 

- HCL Sector 4 nr. 186 din 02.07.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea 

contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea 

refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și 

în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (2) lit. d) precum și ale art. 115 alin (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr 215/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. I. Se modifică Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, 

modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare 

de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială 

Română (19 /28643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017. 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.  

 

 Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce 

la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliului Local.
 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 254 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării 

unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea 

refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în 

vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Luând act de: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 

 Raportul de specialitate Raportul de Specialitate nr. P.9.1/992/01.10.2018 întocmit de Direcția de 

Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 

 

Ținând seama de : 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării 

împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării 

finanțării investițiilor publice de interes local; 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 

rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului 

contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării 

investițiilor publice de interes local; 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 

/ 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local; 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 

nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 
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rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului 

contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării 

investițiilor publice de interes local; 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 

nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare 

de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank 

(00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, 

modificată și completată. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.‖f‖ şi ‖g‖ şi art.61, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea 

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

aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 

cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 

privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor 

publice, cu modificările si completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenții, 

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

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se înlocuiește Anexa din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/ 31.10.2017, cu 

Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/ 31.10.2017, rămân 

valabile. 
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 Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică şi Direcţia de Investiţii vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, 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 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 255 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi 

Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 4985/27.09.2018, întocmit de către Direcția Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare precum și ale Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Conform prevederilor: 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale Sector 4; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și 

planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele 

agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 52/23.03.2018 privind constatarea și aprobarea 

suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgului nr. 109A, Sector 4, 

București; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de 

îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. o) 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. Începând cu data demarării investiției, se aprobă trecerea temporară a Pieței Progresul din 

administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 4, în vederea derulării unor lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incediu. 



369 

 

 Art. 2. La finalizarea lucrărilor, Piața Progresul va reveni în administrarea Direcției Piețe și 

Gestionare Activități Comerciale Sector 4. 

 Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile pentru demararea și 

derularea lucrărilor de amenajare a Pieței Progresul. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 

4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 256 /02.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei de la Colegiului Național „Gheorghe 

Șincai‖ la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?‖ din Sant Quirze, 

Spania  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 În baza raportului de specialitate nr. 6714/27.09.2018, întocmit de Direcția de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin. (2) lit. k), și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările completările ulterioare 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă finanțarea cheltuielilor necesare în vederea participării echipei de la Colegiul 

Național „Gheorghe Șincai‖ la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?‖ din Sant 

Quirze, Spania, în valoare de 33.000 lei. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4,  Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și Colegiul 

Național „Gheorghe Șincai‖, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, 

iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 257 /02.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a 

Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) 

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7/1169/27.09.2018 emis de către Serviciul Tehnic 

Consiliul Local; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (3), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliul 

Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare, cu 

excepția societăților comerciale. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate 

al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia 

se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 258 /02.10.2018 
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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 

 

HOTĂRÂRE 

privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea 

Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 

nr. 3981 din 01.08.2018;  

 Luând în considerare : 

 - prevederile  art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 prin care a fost 

înființată Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, ca instituție publică cu personalitate juridică, 

finanțată exclusiv din venituri extrabugetare; 

 - prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.01.2015 privind 

reorganizarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, potrivit cărora instituția se reorganizează sub 

denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2018 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe 

Gestionarea Activități Comerciale Sector 4, cu modificările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare, 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 

de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 - prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/26.07.2018 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în 
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administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.32/2007 și a 

Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010, 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.g) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea 

domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 În piețele unde spațiile comerciale, sunt organizate sub forma P+1, la parter se va închiria 

doar pentru desfacerea produselor alimentare iar la etaj atât pentru alimentare cât și nealimentare. 

 Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

15 din 29.01.2015, se abrogă. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și directorul Direcției Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.    

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 259 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea închirierii și a procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 

deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de 

închiriere 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 4896/17.09.2018; 

 În baza prevederilor Legii nr. 287/209 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând în considerație și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare, 

 Ținând seama și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu 

produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând act de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/26.07.2018 

privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.32/2007 și 

a Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010,  

 În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 privind înfiinţarea Direcţiei de 

Administrare a Pieţelor Sector 4, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, 

 În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4), lit. f)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă închirierea și procedura privind modul de organizare și 

desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în 

administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, caietul de sarcini precum și  

modelul de contract de închiriere, prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Prețul de pornire al licitației publice deschise cu strigare, pentru spațiile aflate în 

administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, va fi stabilit prin decizie a 

directorului direcției, dar nu mai mic decât cel prevăzut in anexa nr.5 din HCGMB nr.426/26.07.2018 

privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.32/2007 și 

a Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010 

 Art. 3. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 180/17.07.2017 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a licitațiilor 

publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi 

Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune, Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/19.12.2016, precum și orice alte dispoziții contrare. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia 

va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 260 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ‖CENTRU 

MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)‖ 

 

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.9.1/976/26.09.2018; 

Văzând:  

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 374/14.06.2018 privind împuternicirea 

expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila‖ din București 

 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, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru obiectivul de investiții ‖CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA), 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.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 261 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea 

Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea 

Regulamentului de funcționare a acesteia 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,  

 

Având în vedere: 

 

 Raportul de specialitate nr. P.11.2/766/05.09.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin 

Compartimentul Spațiu Locativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 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. 36/2016 privind aprobarea ''Regulamentului de repartizare, 

închiriere și administrare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al 

Municipiului București", a ‖Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale", precum și pentru 

desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor‖; 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/2018 privind aprobarea ―Listei cu ordinea de prioritate pe 

anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinaţiei închirierii, prin programul A.N.L. ‖; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art. 1. Se aprobă înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea 

Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, după cum urmează: 3 membri 

consilieri locali, desemnați de către Consiliul Local Sector 4, și câte un membru din Direcția Juridică și 

Direcția Economică, numiți prin Dispoziție a Primarului Sectorului 4, cu drept de vot.  

 

 Art. 2. Se aprobă ‖Regulamentul de funcționare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la 

Repartizarea Locuințelor‖ din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, conform 

Anexei nr. 1, care este parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se desemnează 3 consilieri locali care fac parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor la 

Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, conform Anexei 

nr. 2, care este parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se vor adresa Primarului, în termen de 7 zile 

calendaristice de la data publicării listelor de repartizare, aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 4, 

și vor fi soluționate în termen de 15 zile de la data primirii acestora. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 4, Secretarul 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 Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din  

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 262 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 

4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea 

asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și 

consolidare a grădinițelor din sectorul 4  

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6679/27.09.2018, întocmit de către Direcția de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4; 

 Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 1777 și următoarele din Codul civil; 

 În temeiul 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 si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă închirierea de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a 

unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării 

continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din 

sectorul 4. 

 

 Art. 2 Se aprobă modelul contractului de închiriere ce urmează a se încheia între proprietarul 

spațiului, societatea Euroinvest Intermed S.R.L. în calitate de locator și Direcția de Administrare a Unităților 

de Învățământ Sector 4, în calitate de locatar, conform Anexei la prezenta. 

 

 Art. 3 Se împuternicește Directorul General al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 să semneze contractul de închiriere, actele adiționale și operațiunile ce decurg din derularea 

contractului. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de 

Învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi 

efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 263 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și 

completată  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

  

 Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/1205/02.10.2018; 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Puiu Florian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 

221/20.09.2018, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Dinu Dorel-Marius prin 

Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 223/20.09.2018; 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Grozavu Cătătlin, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 

222/20.09.2018, precum și validarea mandatului de consilier local al doamnei Petcu Daniela Gabriela prin 

Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 224/20.09.2018; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 8/04.07.2016, privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4, modificată și completată; 

 Luând în considerare prevederile art.15 și art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

 În baza prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 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. I Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările 

ulterioare, conform Anexei la prezenta. 

 Art. II. Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate în anexă, vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 02.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 264 /02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 
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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.8.1/8063/16.10.2018 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) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 639/ 26.09.2018 privind repartizarea pe sectoare din 

sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor in valoare de; 

 

                 11.360,00 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 768.510 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 
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 - 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 4.   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 4.1  - cap.61.02.03.04   - Poliţia Locală  

 - Anexa 5.   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  

 - Anexa 5.1  - cap.65.02.03.01    - PS4  - învătământ preșcolar 

 - Anexa 5.2  - cap.65.02.03.01    - DAUI - învătământ preșcolar 

 - Anexa 5.3  - cap.65.02.03.02    - PS4- învătământ primar 

 - Anexa 5.4  - cap.65.02.03.02    - DAUI - învătământ primar 

 - Anexa 5.5  - cap.65.02.04.01    - PS4 - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 5.6  - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 5.7  - cap.65.02.04.02   - PS4- învățământ secundar superior 

 - Anexa 5.8  - cap.65.02.04.02   - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 5.9   - cap.65.02.07.04    - PS4 - învățământ special 

 - Anexa 5.10  - cap.65.02.07.04    - DAUI - învățământ special 

 - Anexa 6.  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 6.1       - cap.67.02.05.03                     - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi,            

baze sportive şi de agrement  

 - Anexa 7.   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 7.1  - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 8.   - capitol bugetar 74.02  - Protecţia mediului 

 - Anexa 8.1  - cap.74.02.05.01   - Salubritate  

 - Anexa 9.  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 9.1   - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 - Anexa 9.2  - cap.84.02.50   - Direcţia Mobilitate Urbană 

 - Anexa 10, 10.1 - cap.68.10.12   - Unităţi de asistenţă medico-socială –  

             Centrul Medico-Social Sf. Andrei 

 

 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. 11. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 12, 12.1 ,,Lista de investiţii a Centrului Medico Social Sf. Andrei‖;  

 - Anexa nr. 13, ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Mobilitate Urbană‖; 

 - Anexa nr. 14, 14.1, ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Unităţilor de Învăţământ‖ 
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 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. 15, ,,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 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 265/17.10.2018 
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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 modificarea HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al Direcției 

Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 386/15.10.2018;  

 Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 

4;  

 Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate,  

 Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 377/ 

28.12.2017 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/ 18.12.2017 privind aprobarea cofinanțării 

obiectivelor de investiții pentru un număr de 24 de unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 și aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru 

obținerea autorizației de funcționare și/ sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi și modernizări în 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, respectiv Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 174 din 02.07.2018, privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui 

număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală 2017-2020;  

 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 art. 45 alin. (2), al art. 81 alin. (2) lit. i) și j), precum 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 modifică poziția nr. 19 din Anexa la HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 după cum urmează: 
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„  

Nr.  

crt. 

Denumire obiectiv 

investiții 

Valoarea 

totală a 

investiției 

Valoare PNDL 

conform Ordin  

nr. 3608/2017  

alocați de la  

bugetul de stat  

2017-2020 

Valoare PNDL 

buget local  

– cota de 

cofinanțare  

Sector 4 

19.  

Grădinița Pisicile 

Aristocrate (fosta 

Grădiniță nr. 192) 

3.423.006 1.160.548,69 2.626.457.31 

                         „ 

 

Art. II. Se modifică Anexa nr. 18 din HCL S4 174/ 02.07.2018, conform Anexei la prezenta.  

 

Art. III. Celelalte prevederi ale la HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017, respectiv ale HCL S4 174/ 02.07.2018 

rămân neschimbate. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 266 /17.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a 

unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul 

‖Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice‖ 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9.1/1027/15.10.2018 emis de către Direcția 

Investiții, Serviciul Investiții; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 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; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 479/23.08.2018 

privind aprobarea programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice 

din Municipiul București "Nici o stradă neasfaltată și fără utilități publice" 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor aflate 

în administrarea Consiliului Local Sector 4, menționate în Anexa la prezenta, în vederea includerii lor în 

programul multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul 

București‖ Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice‖. 

 

Art. 2 Prevederile art. 1 intră în vigoare la data demarării investițiilor aferente programului ‖Nicio stradă 

neasfaltată și fără utilități publice‖. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se 

va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

Nr. 267 /17.10.2018  

 

*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. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, 

privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei,  

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al  

Primarului Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere Raportul  de  specialitate nr. P.6.1/2342/11.10.2018 întocmit de către Direcția 

Resurse Umane și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4, după cum urmează: 

 

1. La art. 3 se va citi/insera: ‖ Anexele nr. 1, 2 și 3 ale prezentei vor intra în vigoare la data de 

15.04.2018‖, în loc de ‖Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15.04.2018‖.  

 

2. La pozițiile nr. 572, 573, 574 și 579 din Anexa nr. 2, coloana ‖nivelul studiilor‖, se va citi/insera 

simbolul ‖S‖ în loc de simbolul ‖M‖.  

 

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea va fi efectuată de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 268/17.10.2018  
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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 Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar 

particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere:  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Raportul de specialitate nr. P.7/1288/16.10.2018, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 167/14.06.2018 pentru modificarea și completarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

244/20.09.2018 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată prin Legea cu nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de 

învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată, se 

modifică după cum urmează: 

1. Poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „ 

28 Şcoala Gimnazială ,,SEB‖ Str. Mărțișor nr. 22 

 

- SCHUSTER  

JOHAN LUCIAN 

                             „ 
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2. După poziția 30, se adaugă două poziții, 31 și 32 care vor avea următorul cuprins: 

                  „ 

31 Şcoala Primară 

,,Montesara‖ 

Intr. Balaci nr. 9-11 - BALMUȘ  

MIRCEA 

32 Grădinița 

,,Yannis&Yasmine‖ 

Calea Văcărești nr. 

391 

- TRIFU VASILE 

                  „ 

 Art. II Unitățile de învățământ și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, 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 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 269/17.10.2018  
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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 numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4  

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere:  

 Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate nr. P.7/1281/11.10.2018, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local; 

 Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 81/13.09.2018; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu 

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 4619/22.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În baza prevederilor art. 96 alin. (2) și alin. (5) din Legea educaţiei naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista cu reprezentanţii Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă lista cu reprezentanţii Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din sectorul 4, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 nr. 

314/20.11.2017 și nr. 315/20.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi de toate persoanele 
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nominalizate în anexă, conform competenţelor legale, 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 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 270/17.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, et. 1, sector 4, București  

       Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 

a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 404631/11.10.2018 al Direcției Generale de Asistență 

Socială si Protecția Copilului sector 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând cont de: 

 Cererea doamnei dr. Moiceanu Mariana, nr. 404521/11.10.2018, prin care solicită retragerea din 

cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Muncipiului București; 

 Adresa nr. 32307/05.10.2018 a Spitalului de urgență copii Marie Curie privind desemnarea doamnei 

dr. Georgescu Ileana, în calitate de membru titular în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a 

Municipiului București; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369/22.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei 

Pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București; 

 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. (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 modifică componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 a Municipiului 

București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369 din 22.12.2017, prin înlocuirea 

doamnei dr. Mariana Moiceanu - membru titular, cu doamna dr. Georgescu Ileana – membru titular.  

 Art. 2. Ceilalți membri, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369/22.12.2017, își 

exercită în continuare mandatul în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului 

București.  
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 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.10.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 
 
Nr. 271/17.10.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

          Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei 

Pescaru Maria Cristina 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

Având în vedere demisia doamnei Pescaru Cristina Maria, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub 

nr. 93230/19.10.2018; 

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul Sectorului 5 şi Secretarul 

Sectorului 5; 

în temeiul art. 9 alin.(2) lit."a" şi art.12 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

şi art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al doamnei Pescaru Maria Cristina (fostă Guiu Maria Cristina) şi se declară vacant locul 

acesteia. 

 

Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 250/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

Ţinând cont de adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Sector 5 nr. 20/19.10.2018 

înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 93231/19.10.2018, prin care se solicită validarea mandatului de 

consilier al domnului Danciu loan Bogdan, Procesul Verbal al Comisiei de Validare şi Jurământul domnului 

consilier Danciu Ioan Bogdan; 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

reactualizată; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.Se validează mandatul de consilier local al domnului Danciu Ioan Bogdan, supleant pe listele 

electorale ale Partidului Social Democrat. 

 

Art. 2 Domnul Danciu Ioan Bogdan înlocuieşte pe doamna Pescaru Maria Cristina în Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Sector 5, constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 07/06.07.2016. 

 

Art. 3. Primarul sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr . 251/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRÂRE 

 

Privind rectificarea   Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

 Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Economică nr. 93245/19.10.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

 Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice; 

 Având în vedere Legea nr. 2 /2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr 

3/2018 privind aprobarea  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare. 

 Având în vedere H.C.G.M.B nr. 30 /06 02.2003; 

 In temeiul art. 45 , alin(2). Iit. a  şi art. 81 alin (2) lit d din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 ART I Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 

2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART 2 Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr 59-59.1, 66.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 3   Se aprobă  rectificarea bugetului  SC Economat SA   pe anul 2018, conform anexelor nr. 

65-66, care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului  instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 ART 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART 6   Se aprobă rectificarea bugetului  Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistraţia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr 78-80 , care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 7 Se aprobă rectificarea bugetului  pentru Complexul Multifuncţional „Sf. Andrei" pe anul 2018, 

conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
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Art. 8   Se apoba bugetul creditelor interne conform Anexelor nr. 84-85, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 9 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR , 

PETRESCU ELENA LUMINIŢA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr . 252/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti,      sectorul 5 ,    Str.     Costache      Negri,       nr.        16,        proprietatea  

S.C.    BRIDGEWAY    DEVELOPMENT SRL, CUI:     21597506     ca    urmare a   constatării  stării  

tehnice de teren neîngrijit 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 3740 din data de 04.10.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe 

Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru 

terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Costache Negri, nr. 16, ca urmare a constatării stării 

tehnice de teren neîngrijit precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 

92700/18.10.2018; 

 Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 298 din data de 24.09.2018 şi de documentele 

anexate acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală) şi de 

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 

 In conformitate cu prevederile: 

> art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) clin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

> punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

> H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare Ia majorarea 

impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

> HCL. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 prin privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până 

la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) Iit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, 

Str. Costache Negri, nr. 16 aparţinând S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI: 21597506 

 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Costache Negri, nr. 16 se încadrează în 

categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 

14.12.2017 modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 

 Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (I) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. BRIDGEWAY 

DEVELOPMENT SRL, CUI: 21597506 , cu sediul social in Bulevardul UNIRII, nr. 61, bl. F3, sc. 2, et. 6-7, 

apt. 602, Municipiul Bucureşti, Sector 3 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr . 253/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul  

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5 , Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 44, proprietatea S.C. 

KELARIA INVESTMENT SRL, CUI: 25329140, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 644807 din data de 24.09.2018 al Direcţiei Impozite şi 

Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru 

terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 44, ca urmare a constatării 

stării tehnice de teren neîngrijit precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub 

nr. 86364/26.09.2018; 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr.280 din data de 14.09.2018 şi de documentele 

anexate acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare. Notă de constatare finală) şi de 

Raportul Comisiei Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 

În conformitate cu prevederile: 

> art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

> punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice dc aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

> H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului 

pe clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în 

intravilan; 

> H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3/26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până 

la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

În temeiul  prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d şi alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, 

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 44, aparţinând S.C. KELARIA INVESTMENT SRL, CUI: 25329140 

 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 44, se încadrează 

în categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 

200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3/2018. 

 Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (I) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. KELARIA INVESTMENT 

SRL, CUI: 25329140, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, Str. Petre Aurelian, nr. 42, Parcela D 

(Clădirea 8.2.1 ), Biroul nr. 3, etaj 6,ap. 38. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 259/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              

         Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

privind anularea creanţelor fiscale  

mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti, 

înregistrat sub nr. 655853/4605/04.10.2018 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată 

sub nr. 92716/18.10.2018; 

In conformitate cu prevederile art. 266 alin (6) din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală; 

Ţinând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi 

Economice; 

În temeiul art. 45 coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 

 HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, 

mai mici de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5. 

 Art. 2 Plafonul se aplica totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 

Bucureşti să efectueze toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

Nr. 260/25.10.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea cu titlu gratuit către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 a  

produselor şi serviciilor software pentru implementarea componentelor „raportare  

indicatori pentru management", „interfaţa unică de accesare a tuturor informaţiilor despre  

cetăţeni" şi „servicii electronice pentru cetăţeni", achiziţionate prin Contractul cu nr. 

27206/20.03.2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară astăzi. 25.10.2018; 

 Având în vedere: 

-     Raportul Direcţiei Generale Operaţiuni -- Direcţiei de Dezvoltare, înregistrat sub nr. 

85959/25.09.2018; 

-     Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 85962/25.09.2018; 

-     Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1), şi art. 81, alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă predarea cu titlu gratuit către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 a produselor 

şi serviciilor software pentru implementarea componentelor „raportare indicatori pentru management", 

„interfaţa unică de accesare a tuturor informaţiilor despre cetăţeni" şi „servicii electronice pentru cetăţeni", 

achiziţionate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 266/25.10.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de  

executare şi altor acte emise de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale sector 5  

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau tipărirea acestora prin  

intermediul unui centru de imprimare masivă 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.  

115/201 5 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5 nr 

644819/24.09.2018 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 

86447/26.09.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice, 

Având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (6) şi alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedura Fiscală cu modificările şi completările ulterioare cât şi ale Ordinului nr. 3097/2016 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP- pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi 

art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) 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 comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise 

de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 

şi/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătură şi 

stampilă organului fiscal, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART. 2. Se aprobă procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a 

altor acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3. Se aprobă modelul tipizatelor utilizate în procedura de comunicare prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă prevăzute de Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4. Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 şi Serviciul evidenţă Acte Administrative vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 267/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional 

 la Convenţia de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi 

Fundaţia Umanitară AGAPE  

privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administaţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statului 

aleşilor locali întrunit în şedinţa ordinară, azi 25.10.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 

16987/24.09.2018; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 31/ 31.08.2009, privind 

aprobarea încheierii unei Convenţiei de colaborare cu Fundaţia Umanitara Agape, privind furnizarea de 

servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5 precum şi adresa Fundaţiei Umanitare 

Agape înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 55424/13.08.2018; 

Ţinând seama de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte activităţi 

economice, respectiv al Comisiei Proiecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

In conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. "b" şi art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice, 

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. 2, lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia de colaborare intervenită între Consiliul 

Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Fundaţia 

Umanitară Agape, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor 

vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţa Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Sebastian LAZAROV   

 

   Contrasemnează, 

 Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 268/25.10.2018 

*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 SECTOR 5 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONVENŢIA DE COLABORARE ÎNCHEIATĂ 

ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 5 SI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ PETRACHE POENARU „ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

FUNCŢIONĂRII COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015, pentru alegerea autorităţilor 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, azi 25.10.2018 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5; 

Luând în considerare raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, precum şi 

raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice ; 

Ţinând cont de avizul conform al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 9646/12.07.2017, precum şi de 

H.C.L. Sector 5 nr. 118/22.08.2017, privind aprobarea încheierii unei convenţii de colaborare în scopul 

asigurării funcţionării complexului de servicii socio-educative pentru copii; 

În temeiul prevederilor art. 27, art. 28, art. 35, art. 37, art. 39 lit. „b", art. 40 alin. (1) şi alin. (3), art. 

42 alin. (1) lit. „a", art. 43 alin. (1), art. 69, art. 71, art. 73 alin. (1), (2) lit. „a" şi „d", (3) şi alin. (5) şi art. 132 

lit. „c" din Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

cele ale art. 113, art. 119 alin. (1) lit. „a", art. 120 şi art. 124 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.45 alin.(2) lit.„f‖ şi al art. 81 alin 2 lit. "n" teza I din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la convenţia de colaborare încheiată între Primăria 

Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 5 şi Şcoala Generală 

„Petrache Poenaru", în scopul asigurării funcţionării Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii 

aflat în subordinea Direcţiei Generale de AsistenţăSocialăşi Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov  

 

   Contrasemnează, 

 Secretar Sector   

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 269/25.10.2018 

 

 

*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/


415 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

             Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind promovarea acţiunilor având ca obiect transformare amendă  

şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 667795/17.10.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe 

Locale şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.92755/18.10.2018; 

In conformitate cu prevederile: 

- OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

- OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii 

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică şi a 

Hotărârii Consiliului Local nr. 39/16.08.2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale " Amenajare Edilitară 

şi Salubrizare" S.A.; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice 

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, să promoveze în instanţă acţiuni 

având ca obiect transformare amendă, în muncă în folosul comunităţii, doar pentru debitele transmise spre 

executare. 

 Art. 2 Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, dacă instanţa de judecată a decis astfel, se 

realizează la S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., prin prestarea activităţii de salubrizare a spaţiilor 

verzi. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Direcţia Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 5 şi S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 270/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Tenis pentru copii în şcolile Sectorului 5",  

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 25.10.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-2018.10.19-

03 / 19.10.2018; 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 93205/19.10.2018; 

 - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

 - Raportul Educaţie, Tineret şi Sport; 

 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

 - Proiectul depus de Asociaţia Club Sportiv Future Pro Generation, înregistrat la Centrul Cultural şi 

de Tineret „Ştefan Iordache" sub numărul CCTSI-2018.09.17 -04/ 17.09.2018, 

 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 „Tenis pentru copii în şcolile din Sectorul 5", desfăşurat de către Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate 

din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache". 

Art. 3 — Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

Nr. 271/25.10.2018 

 

*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/


417 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Talentele Sectorului 5 în an centenar",  

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 25.10.2018; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.10.18  - 08 / 18.10.2018; 

-   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 93198/19.10.2018; 

-   Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

-    Raportul Educaţie, Tineret şi Sport; 

 -    Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

-   Proiectul depus de Asociaţia Club Sportiv Team Cristian Gaţu Bucureşti, înregistrat la Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" sub numărul CCTSI-2018.10.17 - 01 / 17.10.2018, 

 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Talentele Sectorului 5 în an centenar", desfăşurat de către Centrul Cultural şi 

de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 -   Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate 

din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache". 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

Nr. 272/25.10.2018 

*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 trecerea din domeniul public al statului şi administrarea 

 Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea  

Sectorului 5, a unei cote părţi a imobilului situat în Şoseaua Viilor nr. 38, sector 5, 

 înscris în cartea funciară sub numărul 235061 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018;  

 Având în vedere: 

 -Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 92986/19.10.2018;  

 -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92990/19.10.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

In temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 3 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Sectorului 5, a unei cote părţi a imobilului 

situat în Şoseaua Viilor nr. 38, înscris în cartea funciară sub numărul 235061. 

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 273/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social  

cu cazare Centrul Maternal "Sfânta Maria" aflat în structura Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 astăzi, 25.10.2018; 

 

Având în vedere: 

 

- Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr.93242/19.10.2018; 

- Raportul de specialitate nr. 19060/19.10.2018, întocmit de către directorul general al DGASPC 

sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 

social cu cazare Centrul Maternal „Sfânta Maria" aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5;  

- Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

- Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creşelor şi 

serviciilor furnizate în comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5; 

 

 Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 În baza prevederilor art. 2 alin. 1 şi art. 3 alin. 1 si 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelelor- cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În conformitate cu art. 64, alin. 1 si alin. 5, art. 65, alin. 1, precum si cu art. 80-83 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 si 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare 

Centrul Maternal "Sfânta Maria" conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Începând cu data prezentei, se abrogă anexa nr. 7 la HCL nr. 04/31.01.2017 Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare - Centrul Maternal "Sfânta Maria", celelalte 

prevederi ale hotărârii rămânând în vigoare. 

Art. 3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 274/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu  

cazare Ansamblul Rezidenţial de Tip Familial " Sfânta Maria" aflat în structura Direcţiei  

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales in condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară astăzi, 25.10.2018; 

  

 Având în vedere: 

 

- Expunerea de  motive  a  Primarului  sector  5  precum  şi   Raportul  de  specialitate  nr. 

19064/19.10.2018 întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5, prin care se propune 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social "Creşa Ariei şi Aurora " 

aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5;  

Raportul Comisiei Protecţiei Sociale ,Sănătate şi Societate Civilă ; 

 

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creşelor şi serviciilor 

furnizate în comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 5; 

 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

In conformitate cu prevederile art.1, art.2 şi art. 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamenlelelor- cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

In baza ari. 64, alin. 1 şi alin. 5 şi art. 65, alin. 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare 

 

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare 

Ansamblul Rezidenţial de Tip Familial " Sfânta Maria" conform Anexei I, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Se abrogă anexa nr. 4 la HCL nr. 04/31.01.2017 Regulamentul-cadru de organizare si 

funcţionare a serviciului social cu cazare Ansamblul Rezidenţial de Tip Familial " Sfânta Maria", 

celelalte prevederi ale hotărârii rămânând în vigoare. 

 

Art. 3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 275/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale componentelor  

Complexului de Servicii Sociale pentru Protecţia Victimelor Violenţei Domestice, aflat în  

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 astăzi, 25.10.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum şi raportul de specialitate nr. 

19058/19.10.2018, întocmit de către Directorul General al DGASPC Sector 5, prin care se propune 

aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale componentelor Complexului de Servicii 

Sociale pentru Protecţia Victimelor Violenţei Domestice, respectiv Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 

a Victimelor Violenţei Domestice, Centrul de Recuperare a Victimelor Violenţei Domestice şi Centrul de 

Asistenţă destinat Agresorului; 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Sociala, Sănătate şi Societate Civilă; 

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial/tineri, centrelor de zi, creşelor şi serviciilor furnizate în 

comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, 

coroborate cu cele ale art. 15. alin. 2, lit. a) şi b), alin. 3, Iii. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile art. 1 art. 2 şi art. 3 din HG. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamenlelelor - cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; anexa nr. 1 la nomenclator. 

Regulament cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare şi anexa nr. 2 la nomenclator. 

Regulament cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi; 

In baza art. 64. alin. 1 şi 5 şi art. 65, alin. 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. I şi art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentele - cadru de organizare şi funcţionare ale componentelor 

Complexului de Servicii Sociale pentru Protecţia Victimelor Violenţei Domestice, respectiv Centrul de 

Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei Domestice, Centrul de Recuperare a Victimelor 

Violenţei Domestice şi Centrul de Asistenţă destinat Agresorului. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Primire în 

Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei Domestice, conform Anexei 1, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare a 

Victimelor Violenţei Domestice, conform Anexei 2, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Asistenţă 

destinat Agresorului, conform Anexei 3, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se abrogă anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor 

de organizare şi funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial/tineri, centrelor de zi, creşelor şi serviciilor 

furnizate în comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 5, celelalte prevederi rămânând în vigoare. 

Art. 6. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţa Tehnică 

şi Juridică si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA - LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 276/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social  

Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin şi Resurse pentru Părinţi şi Copii aflat în structura  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 , astăzi, 25.10.2018; 

 

Având în vedere : 

 

-Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr. 93241/19.10.2018; 

-Raportul de specialitate nr. 19061/19.10.2018 întocmit de către directorul general al D.G.A.S.P.C. 

sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al 

serviciului social Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin şi Resurse pentru Părinţi şi Copii aflat în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate; 

 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) şi (2), anexa - nomenclatorul serviciilor 

sociale şi anexa nr. 2 la nomenclator din HG. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 80, art. 81, art. 82 şi art.83, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ari. 81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social Centrul 

de Zi pentru Consiliere, Sprijin şi Resurse pentru Părinţi şi Copii, conform Anexei , care face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţa Acte Adminstrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 277/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


427 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului  

Social Creşa Ariel şi Aurora " aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 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, astăzi 25.10.2018; 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr. 93240/19.10.2018; 

-  Raportul de specialitate nr. 19059/19.10.2018 întocmit de către directorul general al DGASPC 

sector 5, prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

serviciului social "Creşa Ariel şi Aurora " aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 5;  

-  Raportul Comisiei Protecţiei Sociale, Sănătate şi Societate Civilă ; 

- Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creşelor şi 

serviciilor furnizate în comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5; 

- Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3 şi art. 3 alin. 1 si 2, anexa- nomenclatorul serviciilor 

sociale şi anexa nr. 2 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    În baza art. 64, alin. 1 si alin. 5 şi art. 65, alin. I. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare 

 

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. I şi 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi  funcţionare al Serviciului Social Creşa 

Ariel şi Aurora " conform Anexei I, care face parte din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Începând cu data prezentei, se abrogă anexele nr. 18 şi 19 la HCL nr. 04/31.01.2017 privind 

aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial pentru copii/tineri, 

centrelor de zi, creşelor şi serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura D.G.A.S.P.C. sector 5, 

celelalte prevederi ale hotărârii rămânând în vigoare; 

Art. 3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Adminstrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

Nr. 278/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecţia  

Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017- august 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condţiile 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 şedinţa ordinară azi, 25.10.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Raportului 

de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

19096/19.10.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

In conformitate cu prevederile art. 2, alin.(l), lit. k din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017; 

In baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 5 aferentă 

perioadei august 2017-august 2018, anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul sectorului 5, Comisia pentru Protecţia Copilului şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

 

Nr. 279/25.10.2018 

 

 

 

 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a Centrului Social Comunitar 

"Ferentari" aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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, astăzi 25.10.2018; 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr. 93243/19.10.2018; 

- Raportul de specialitate nr. 19062/19.10.2018 întocmit de către directorul general al DGASPC 

sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare al 

serviciului social Centrul Social Comunitar „Ferentari" aflat în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

- Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 şi art. 3 alin. 1 şi 2, anexa - nomenclatorul serviciilor 

sociale şi anexa nr. 2 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art. 80 şi 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social Centrul 

Social Comunitar „ Ferentari" conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Adminsitrative- Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Sebastian LAZAROV   

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 280/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social 

Centrul Rezidenţial pentru Copiii cu Dizabilităţi aflat în structura Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 , astăzi 25.10.2018; 

 

Având în vedere : 

 

- Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr. 93244/19.10.2018; 

 -    Raportul de specialitate nr. 19063/19.10.2018 întocmit de către directorul general al D.G.A.S.P.C. 

sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al 

serviciului social Centrul Rezidenţial pentru Copiii cu Dizabilităţi aliat în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate;  

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creşelor şi serviciilor 

furnizate în comunitate, aliate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5 

 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) şi (2), anexa - nomenclatorul serviciilor 

sociale şi anexa nr. 1 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 



433 

 

sociale, precum şi a regulamentelelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

În baza art. 64 alin. (1) şi alin.(5) şi art. 65 alin. (1), precum şi cele ale art. 80, art. 81, art. 82 şi art. 

83, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (I) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social Centrul 

Rezidenţial pentru Copiii cu Dizabilitati, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Începând cu data prezentei, se abrogă anexa nr. 8 la HCL nr. 04/31.01.2017 - Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Centrul Rezidenţial pentru Copiii cu Dizabilităţi, celelalte 

prevederi ale hotărârii rămânând în vigoare 

Art. 3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 281/25.10.2018 

 

 

 

*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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a serviciului social cu cazare  

„Locuinţa Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost" 

 

 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, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.10.2018; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare "Locuinţa Temporară pentru 

Persoanele Adulte fără Adăpost"; 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

19084/19.10.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

    In conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 In baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare "Locuinţa 

Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost", din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Sebastian LAZAROV   

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5, 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 282/25.10.2018 

*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 acordului de finanţare între Primăria Sectorului 5 şi Primăria  

Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru „Reabilitarea Centrului socio- 

cultural multifuncţional din Municipiul Ungheni" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018;  

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Transparenţă şi Control şi al Direcţiei Generale 

Economice, înregistrat sub nr. DGTC - DTI 67/19.10.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. DGTC-DTI 68/19.10.2018; 

- Adresa Primăriei Municipiului Ungheni, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

91500/15.10.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 433/26.07.2018, privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 

5 să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica 

Moldova şi al H.C.L.S. 5 nr. 198/27.08.2018, privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între 

Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi Municipiul Ungheni din Republica Moldova ; 

 În conformitate cu prevederile art. 14, art. 15, alin. (5), art. 16, alin. (4), art. 45, alin. (2), lit. „d", art. 

62, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă acordul de finanţare între Primăria Sectorului 5 şi Primăria Municipiului Ungheni din 

Republica Moldova pentru „Reabilitarea Centrului socio - cultural multifuncţional din Municipiul Ungheni", 

conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Transferuri curente în străinătate, a proiectului 

menţionat la art. 1. 

Art. 3 - Se mandatează domnul Daniel Florea, primarul sectorului 5 al municipiului Bucureşti să semneze, 

în numele sectorului 5, acordul de finanţare mai sus amintit.  
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Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control, Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

 

Nr. 283/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale şi completării bugetului Asociaţiei Grupul  

de Acţiune Locală „Împreună dezvoltăm 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 25.10.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 93239/19.10.2018 a Primarului Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate nr. 93238/19.10.2018 al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control şi Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

Ţinând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea 

participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune 

Locală "Împreună dezvoltăm Sectorul 5" şi aprobarea activităţilor asociaţiei, 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 97/28.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local 

Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice 

române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea constituirii 

Grupului de Acţiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5". 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. I, art. 81 alin. 2 lit. q) şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. - Se aprobă plata cotizaţiei anuale Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Împreună dezvoltăm 

sectorul 5" în sumă de 2.000 lei. 

mailto:primaric@sector5.ro
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Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Împreună 

dezvoltăm sectorul 5" cu suma de 13.000 lei, pentru desfăşurarea activităţii în vederea atragerii de fonduri 

europene în Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Transparenţă şi Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 284/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta  

     Şcolii Gimnaziale Nr. 136 către Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

 Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 92945/19.10.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92946/19.10.2018;  

- adresa nr. 427/11.10.2018, emisă de Şcoala Gimnazială Nr. 136 şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 91878/16.10.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil. 

 În temeiul art. 45, alin. 3, art. 81, alin. 2, lit. j) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu de 81 mp, având destinaţia sală de clasă, situat 

în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 136 către Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities, în perioada 1 

noiembrie 2018 - 31 august 2019, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 136 să semneze Convenţia de colaborare cu 

Fundaţia menţionată la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, precum şi Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 136 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 285/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare a  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din  

sectorul 5, al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2018-2019, 

modificată prin HCLS 5 nr. 234/28.09.2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.   

115/2015  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice  locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

  Având în vedere: 

     -  raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 92870/19.10.2018;  

     -  expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92879/19.10.2018;  

     - HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti, pentru anul şcolar 2018-2019, modificată prin HCLS 5 nr. 234/28.09.2018;  

  Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 şi art. 61, alin. 1 şi 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.E.N. 

nr. 5472/2017; 

 În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 şi al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se modifică HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, pentru 

anul şcolar 2018-2019, modificată prin HCLS 5 nr. 234/28.09.2018, conform anexei - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu 

personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti prevăzute în anexă, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 286/25.10.2018 

*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 participarea reprezentanţilor Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu Ia Festivalul  

Internaţional de Teatru AMIFRAN de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice 

înregistrat sub nr. 92690/18.10.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92848/19.10.2018;  

-  Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 86174/26.09.2018, emisă de conducerea  

Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu. 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea participării reprezentanţilor Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, la 

Festivalul Internaţional de Teatru AMIFRAN de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018, conform 

Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Realizarea proiectului la Art. 1 va fi susţinută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Învăţământ. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică şi directorul Liceului Teoretic Dimitrie 

Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 287/25.10.2018 

*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 numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 

 în calitate de membri in consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, începând 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, 25.10.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 92876/19.10.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 92882/19.10.2018; 

- Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017, ale OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 96, alin. 2, lit. a, b şi c din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin 1 şi art. 81, alin 2, lit. j şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de 

membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din 

sectorul 5, în anul şcolar 2018-2019, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport şi persoanele nominalizate 

în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 288/25.10.2018 

 

*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 

CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în  

calitate de membri în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din  

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, 

 începând cu 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, 25.10.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 92877/19.10.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 92883/19.10.2018; 

- Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin 1 şi art. 81, alin 2, Iit. j şi alin. 4 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 numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de 

membri în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, începând cu anul şcolar 2018-2019, conform anexei - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport şi persoanele nominalizate 

în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

 

Nr. 289/25.10.2018 

*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 

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea implementării proiectului educaţional  

Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecţie de istorie  

de către Şcoala Gimnazială George Călinescu 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018;  

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 92871/19.10.2018; 

-   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92942/19.10.2018; 

- adresa Şcolii Gimnaziale George Călinescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

90884/12.10.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 -6; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea implementării proiectului educaţional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri 

printr-o frumoasă lecţie de istorie, de către Şcoala Gimnazială George Călinescu, conform anexei, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a proiectului menţionat la art. 1. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi directorul Şcolii Gimnaziale George 

Călinescu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 290/25.10.2018 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

               

          Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3  

ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018 modificată prin  

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 207 / 27.08.2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administaţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei "; 

    Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

alte Activităţi Economice; 

    In conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 157 / 20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către 

Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Primăria Sectorului 5; 

    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. „e" din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti 

nr. 207 / 27.08.2018, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 

28.02.2018, privind înfiinţarea Complexului Multifuncţional- Sf. Andrei - unitate cu personalitate juridică, 

în subordinea Consiliului Local Sector 5. 

Art. 2 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti 

nr. 207 / 27.08.2018, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 

28.02.2018, privind înfiinţarea- Complexului Multifuncţional- Sf. Andrei - unitate cu personalitate juridică, 

în subordinea Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 207 / 27.08.2018, cu privire la modificarea şi 
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completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 45 / 28.02.2018, privind înfiinţarea Complexului 

Multifuncţional -Sf. Andrei - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5. 

Art. 4 - Cheltuielile privind plata chiriei pentru sediul social şi al utilităţilor publice generate de 

folosirea spaţiilor de către Complexul Multifuncţional -Sf. Andrei, vor fi suportate de către Primăria 

Sectorului 5. 

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, prin direcţiile din aparatul propriu de specialitate, vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 291/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului 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, 25.10.2018; 

Având în vedere: 

- raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat 

sub nr. 92874/19.10.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92881/19.10.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi cel al Comisiei Buget, finanţe, 

taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

În temeiul prevederilor art. 82 şi ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j şi ale alin. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă numărul şi cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante 

ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 

5, Cap. Învăţământ - Burse. 

Art. 3 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală 

Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, Direcţia Generală Economică, precum şi 

unităţile de învăţământ din anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 292/25.10.2018 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind susţinerea participării reprezentanţilor Clubului Sportiv Scorpion Bucureşti Ia un  

cantonament, campionate sportive internaţionale precum şi pentru organizarea competiţiei 

Cupa Scorpion Ediţia a Xl-a 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice 

înregistrat sub nr. 92642/18.10.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92851/19.10.2018; 

- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 77822/27.08.2018, emisă de Clubul Sportiv 

Scorpion Bucureşti. 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea participării reprezentanţilor Clubului Sportiv Scorpion Bucureşti la un 

cantonament, campionate sportive internaţionale precum şi pentru organizarea competiţiei Cupa Scorpion 

Ediţia a Xl-a, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Realizarea proiectului la Art. 1 va fi susţinută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică şi preşedintele Clubul Sportiv Scorpion 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 293/25.10.2018 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

         

           Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019,  

pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 79,  

proprietatea SC SPAVIN INVEST SRL, CUI: 18154789, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil (teren/clădire) neîngrijit. 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3750 din data de 18.10.2018 al Direcţiei Impozite şi 

Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu 

anul 2019 pentru imobil (teren/clădire) situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Şos. Panduri, nr. 79 ca 

urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire) neîngrijit precum şi Expunerea de Motive a 

Primarului Sectorului 5 nr. 94010/23.10.2018; 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 307 din data de 10.10.2018 şi de documentele 

anexate acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală) şi 

Raportul Comisiei Buget, Finanţa, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

In conformitate cu prevederile: 

 art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 H.CL. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 

prin privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului 

pe terenuri cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în 

categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, 

Şos. Panduri, nr. 79, aparţinând SC SPAVIN INVEST SRL 

 Art. 2 Imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Şos. Panduri, nr. 79 se 

încadrează în categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. Sector 5 

nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC SPAVIN INVEST SRL, 

CUI: 18154789, cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 3, str. DELEA NOUĂ, nr. 11, et. 1, apt. 4. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 295/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

         

           Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019,  

pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul Bucureşti, Str. Paul Orleanu, nr. 6A, 

 proprietatea SC ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil (teren/clădire) neîngrijit. 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3749 din data de 18.10.2018 al Direcţiei Impozite şi 

Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu 

anul 2019 pentru imobil (teren/clădire) situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Paul Orleanu, nr. 6A ca 

urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire) neîngrijit precum şi Expunerea de Motive a 

Primarului Sectorului 5 nr. 94015/23.10.2018; 

- Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 306 din data de 10.10.2018 şi de documentele 

anexate acestuia (Notă de constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală) şi 

Raportul Comisiei Buget, Finanţă, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

 art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 

26.01.2018 prin privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a 
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impozitului pe terenuri cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor 

în categoria celor neîngrijite; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire situat în Municipiul Bucureşti, sector 

5, Str. Paul Orleanu, nr. 6A, aparţinând SC ADACRIV SRL. 

Art. 2 Imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Paul Orleanu nr. 6A se 

încadrează în categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. Sector 5 

nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC ADACRIV SRL, CUI: 

21069233 cu sediul social în Judeţul GALAŢI, Municipiul GALAŢI, str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 13, 

Camera nr. 1 .  

Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 296/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 5 nr. 86/21.05.2018  

privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi  

delimitarea amplasării  

mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza 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 25.10.2018; 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare 

Investiţii Edilitare, Biroul Autorizare Activităţi Comerciale nr. DGO - DTVIE 92/12.09.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

Anunţul privind deschiderea procesului de dezbatere publică nr. 40/18.09.2018 ; 

Procesul-Verbal de afişare nr. 41/18.09.2018 ; 

Procesul-Verbal de dezafişare nr. 44/17.10.2018 ; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

In conformitate cu prevederile: 

Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 

servicii ilicite; 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, privind Normele metodologice de 

aplicare a Legii 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: 
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Hotărârii Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 118/2004, privind exercitarea activităţii de 

comercializare pe principalele reţele stradale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 88/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi 

prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi prestarea serviciilor de piaţă pe 

raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 86/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi 

delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

În temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 al Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. rdin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa 1 a H.C.L. S.5 nr. 86/2018, conform Anexei 1 a prezentei 

hotărâri 

Art. 2. Se modifică şi se completează Anexa 2 a H.C.L. S.5 nr. 86/2018 conform Anexei 2 a prezentei 

hotărâri 

Art. 3. Se modifică şi se completează Anexa 3 a H.C.L. S.5 86/2018, conform Anexei 3 a prezentei 

hotărâri 

Art. 4. Se modifică şi se completează Anexa 4 a H.C.L. S.5 nr. 86/2018 conform Anexei 4 a prezentei 

hotărâri 

Art. 5. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Lazarov  Alexandru Sebastian 

 

Nr. 297/25.10.2018 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

 

            Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 150/28.09.2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 94129/23.10.2018; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7556/23.10.2018 întocmit de Administraţia Domeniului 

Public Sector 5; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.150/28.09.2017 privind înfiinţarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 5; 

În conformitate cu dispoziţiile art.60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Începând cu data de 01.11.2018, Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 

privind înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 5, se completează şi va avea următorul cuprins: 

-"după Art. 2, se introduce Art. 2.1., cu următorul cuprins: - Cheltuielile privind plata chiriei şi a 

utilităţilor publice generate de folosirea spaţiilor deţinute de către Administraţia Domeniului Public 

Sector 5 în imobilul din str.Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, vor fi suportate de către Primăria 

Sectorului 5, iar în bugetul Administraţiei Domeniului Public Sector 5, nu vor mai fi alocate fonduri 

aferente acestor cheltuieli.‖ 

 Art. 2. - Toate celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 150/28.09.2017 

rămân neschimbate. 
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 Art. 3. - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 298/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

  

         Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 şi S.C. Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare S.A. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.  

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018; 

 

 Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice si al Direcţie Generale Operaţiuni  

- Raportul de specialitate întocmit de către S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. nr. 

10412/23.10.2018 în vederea aprobării încheierii unui Contract de comodat ; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 94146/24.10.2018; 

-  Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

 

    -   Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            -    H.C.L. Sector 5 nr. 39/16.08.2010 privind înfiinţarea S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare 

S.A.; 

 -    H.C.L. Sector 5 nr. 93/21.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare  

Edilitară şi Salubrizare S.A.; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui Contract de comodat între Sector 5, cu sediul în Bucureşti, strada 

Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, în calitate de comodatar şi S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare 

S.A., cu sediul în Bucureşti, strada Sf. Elefterie, nr. 47-49, sector 5, în calitate de comodant, potrivit anexei 

la prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte domnul viceprimar Marian Ţigănuş să semneze contractul de comodat 

prevăzut la art. 1. 

 

 Art. 3 Sectorul 5, prin compartimentele de specialitate, precum şi S.C. Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare S.A., cu sediul în Bucureşti, strada Sf. Elefterie, nr. 47-49, sector 5, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Lazarov  Alexandru Sebastian 

 

Nr. 299/25.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 editării şi publicării buletinului informativ al Sectorului 5 „ŞTIRI  

DIN 5" şi a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ - teritorială a 

Sectorului 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Comun de Specialitate al Direcţiei Generale Transparenţă şi Control - Direcţia de 

Transparenţă Instituţională şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 

94299/24.10.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94301/24.10.2018;  

-    Avizul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă şi al Comisiei Buget, Finanţe, 

Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice;  

-      Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ -teritoriale, aprobată prin 

Legea nr. 534/2003; 

    -      Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

    -      Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 81 alin (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă editarea şi publicarea buletinului informativ al Sectorului 5 „ŞTIRI DIN 5", publicaţie ce 

va conţine informaţii de interes public privind proiectele şi investiţiile realizate de Autoritatea Publică Locală 

a Sectorului 5, evenimente culturale şi alte informaţii de interes din viaţa comunităţii locale a Sectorului 5. 

 

Art. 2 - Buletinul informativ al Sectorului 5 „ŞTIRI DIN 5" va apărea periodic, lunar, într-un tiraj de pană la 

100.000 de exemplare/apariţie, 8 pagini format A3, tipărite în policromie şi va fi difuzat gratuit pe raza 

administrativ - teritorială a Sectorului 5. 

 

Art.  3 - Contravaloarea cheltuielilor de editare şi publicare pentru buletinul informativ al Sectorului 5 

„ŞTIRI DIN 5" va fi asigurată de la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Sectorului 5 - capitolul bugetar 

51.02.03, art. 20.30.30 - „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii"'. 
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Art.  4 - Informaţiile de interes public conţinute de buletinul informativ „ŞTIRI DIN 5" vor fi documentate 

prin aportul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5. 

 

Art. 5 -Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală 

de Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională, Direcţia Generală Economică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 300/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind funcţionarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti - Sector 5,  

în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, 

din Str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018;  

 Având în vedere: 

- Adresa ISMB - Sector 5 nr. 292/24.10.2018, înregistrată sub nr. 94.273/24.10.2018; 

- Adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc nr. 4630/24.10.2018; 

- Procesul verbal din data de 24.10.2018, al Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Dumitru Moţoc; 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 94.518/25.10.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94.521/25.10.2018: 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 3 şi a art. 81 alin. 2, Iit. 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 funcţionarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti - Sector 5, în corpul C de 

clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, respectiv etaj 1 şi 2, din Str. Spătaru 

Preda nr. 16, sector 5, începând cu data de 25.10.2018. 

Art. 2 Predarea-primirea spaţiului menţionat la art. 1 al prezentei hotărâri se va face pe bază de proces 

verbal încheiat de directorul Colegiului de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc şi reprezentanţii ISMB -

Sector 5. 

Art. 3 Predarea-primirea spaţiului în care şi-a desfăşurat activitatea ISMB - sector 5, din corpul B al Şcolii 

Gimnaziale nr. 128, din str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, se va face pe bază de proces verbal încheiat de 

reprezentanţii ISMB - Sector 5 şi directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 4 Plata cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale spaţiului menţionat la art. 1 al prezentei hotărâri va 

fi asigurată de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, din bugetul propriu de venituri şi 

cheltuieli. 
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Art. 5 ISMB Sector 5 va asigura accesul reprezentanţilor Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 

Dumitru Moţoc şi va pune la dispoziţia acestora, la cerere, ori de câte ori este nevoie, sala de festivităţi 

pentru organizarea de evenimente educaţionale. 

Art. 6 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, directorul Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Dumitru Moţoc şi directorul Şcolii Gimnaziale nr. 128 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 301/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind funcţionarea  

Sindicatului Învăţământului Preuniversitar din România - Sector 5, Bucureşti (S.I.P.R. 5),  

în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, 

din Str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018;  

 Având în vedere: 

-    Adresa S.I.P.R - Sector 5, înregistrată sub nr. 94.271/24.10.2018; 

-    Adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc nr. 4630/24.10.2018; 

-     Procesul verbal din data de 24.10.2018, al Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Dumitru Moţoc; 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 94.527/25.10.2018;  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94.531 /25.10.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 3 şi a art. 81 alin. 2, Iit. 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 funcţionarea Sindicatului Învăţământului Preuniversitar din România - Sector 5, Bucureşti 

(S.I.P.R. 5), în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, din Str. 

Spătaru Preda nr. 16, sector 5, începând cu data de 25.10.2018, pe o perioadă de 3 ani.  

Art. 2 Predarea-primirea spaţiului menţionat la art. 1 al prezentei hotărâri, în suprafaţă de 38,32 mp, se va 

face pe bază de proces-verbal încheiat de directorul Colegiului de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc şi 

reprezentanţii Sindicatului Învăţământului Preuniversitar din România - Sector 5, Bucureşti (S.I.P.R. 5).  

Art. 3 Predarea-primirea spaţiului în care şi-a desfăşurat activitatea S.I.P.R. 5, din corpul B al Şcolii 

Gimnaziale nr. 128, din str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, se va face pe bază de proces-verbal încheiat de 

reprezentanţii organizaţiei sindicale şi directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 4 Plata cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale spaţiului menţionat la art. 1 al prezentei hotărâri va 

fi asigurată de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, din bugetul propriu de venituri şi 

cheltuieli. 
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Art. 5 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, directorul Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 128 şi reprezentanţii S.I.P.R.5 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 302/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2018;  

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 94645/25.10.2018; 

-      Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94656/25.10.2018;  

-  Adresa Şcolii Gimnaziale nr. 2, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94585/25.10.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 103, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94633/25.10.2018; 

-   Adresa Şcolii Gimnaziale nr. 115, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94588/25.10.2018; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 126, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94590/25.10.2018; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 127, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94632/25.10.2018; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 128, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94591/25.10.2018; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 134, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94609/25.10.2018; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 144, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

94622/25.10.2018; 

                    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.(l) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art. 3
2
 alin.(1) 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 
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prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului
ii
 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 

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, 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 ŞDŞ 

pentru anul şcolar 2018-2019, contrare prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă 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 conducerile UIP din sectorul 5 vor 

duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov   

 

Nr. 303/25.10.2018 

 

 

 

*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/


467 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

           Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

Privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul 

Complexului Multifuncţional  "Sf. Andrei " - 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 25.10.2018; 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncţional "Sf. Andrei" şi 

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 În conformitate cu prevederile art. 7.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " - Sector 5; 

 Luând în considerare propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion precum şi 

Procesul Verbal al Comisiei de Validare; 

 In temeiul art. 45 alin. (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 -   Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncţional " Sf. 

Andrei " - Sector 5, având următoarea componenţă: 

 

a) Dra Florea Alexandra Cristina- reprezentant al Consiliului Local Sector 5 

b) un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Sector 5 

c) un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate 

d) un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

e) doi reprezentanţi ai aparatului de specialitate al Primarului Sector 5 

f) un reprezentant al societăţii civile 

g) Directorul General al CM Sf Andrei 
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h) Director Medical - CM Sf Andrei " , 

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin direcţiile din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Lazarov  Alexandru Sebastian 

 

Nr. 304/25.10.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

           Cod fiscal: 4433953 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înţelegere cu Academia 

Română 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.10.2018; 

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control înregistrat 

sub nr. 95184/26.10.2018 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 

95185/26.10.2018; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. k) 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 semnarea Memorandumului de înţelegere între Primăria Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti şi Academia Română, anexă la prezenta hotărâre. 

 

ART. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5, domnul Daniel Florea, să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti Memorandumul de Înţelegere menţionat la art. 1. 

 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5,  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 305/30.10.2018 

 

*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 anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5  

nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activităţi al Centrului  

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 2018, completată şi  

modificată prin H.C.L. sector 5 nr. 106/31.05.2018 şi 194/27.08.2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.10.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.10.26 - 14 din 26.10.2018; 

  - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 95188/26.10.2018; 

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de 

activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 106 / 31.05.2018 privind aprobarea completării 

Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 194 / 27.08.2018 privind aprobarea modificării 

Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 2018; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.15/26.01.2018 

privind aprobarea Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 

2018, completată şi modificată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 5 nr. 106/31.05.2018 şi 

194/27.08.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 din 26.01.2018, nr. 

106 din 31.05.2018 şi nr. 194/27.08.2018 rămân în vigoare. 

Art. 3. Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan lordache va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5,  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

Nr. 306/30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 122/22.08.2017 privind  

aprobarea proiectelor pentru Programul Naţional de Aniversare a Centenarului României  

pentru anul 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 

154/25.07.2018 şi H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018; 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 30.10.2018; 

Având în vedere: 

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 

CCTSI20181026_13/26.10.2018; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 95189/26.10.2018;  

   Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru 

Programul Naţional de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018, modificată prin H.C.L. 

Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 şi H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018;  

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 / 2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017 privind 

aprobarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2017-2018, 

modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 şi H.C.L. Sector 5 

nr. 193/27.08.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

http://normele.de/
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Art. 2 Sumele necesare realizării Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 

2018 se regăsesc în Anexa la prezenta Hotărâre şi vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache". 

Art. 3 Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV   

 

Nr. 307/30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 SECTOR5 

HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Economică nr. 96.197/30.10.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 . 

Având în vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 

3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare; 

Având în  vedere H.C.G.M.B nr. 30/06.02.2003. 

In temeiul art. 45,  alin. 2), Iit. a)  şi art. 81 , alin (2) Iit. d din Legea nr 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂŞTE: 

 

ART I  Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 

2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2. 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2 Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 3   Se aprobă  rectificarea bugetului  SC Economat SA   pe anul 2018, conform anexelor nr 65-

66, care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului  instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr.  67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART 5     Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 6   Se aprobă rectificarea bugetului  Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistraţia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr 78-80,  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART 7 Se aprobă rectificarea bugetului   pentru Complexul Multifuncţional „Sf Andrei" pe anul 

2018, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.8   Se apobă bugetul creditelor interne conform Anexelor nr. 84-85, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 9  Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile  publice din  

subordinea  Consiliului Local  Sector 5  vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR  

PETRESCU ELENA LUMINIŢA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV  ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 308/30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 cazarea temporară în cadrul căminului  

administrat de Colegiul Tehnic „D. Moţoc" a familiilor afectate de incendiul produs  

în data de 08.09.2018 în Str. Iordache Năstase nr. 14, până la data de 15.11.2018 

 
 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 30.10.2018, 

 

Ţinând cont de Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 96194/30.10.2018 precum şi Expunerea 

de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 96195/30.10.2018; 

 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. "n" teza I din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cazarea temporară în cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic „D. Moţoc" 

a familiilor afectate de incendiul produs în data de 08.09.2018 în Str. Iordache Năstase nr.14, până la data 

de 15.11.2018. 

 

Art.2. Primarul sectorului 5, prin aparatul de specialitate şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică 

- Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Sebastian LAZAROV   

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

  

 
 

Nr. 309/30.10.2018 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

 al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1448/18.10.2018 al Direcţiei Generale Economice şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

  Ţinând cont de art. 48 și de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare și de O.U.G. nr. 78 din 7 septembrie 2018 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 990.798 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 984.020 mii lei la venituri, 

conform Anexelor nr. I şi nr. II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexe ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 138.307 mii lei, la cheltuieli şi la 

venituri în sumă de 138.307 mii lei, conform Anexelor nr. III și nr. IV ce cuprind Formularul 11/02 cu 

Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, în 

sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. VI ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Investiţii, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

Traian Pană pentru legalitate 

 Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 256 

Data: 25.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 166/18.07.2018 privind  

aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 1‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5342/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 166/18.07.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 2.  (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora -     Lot 1‖, în cuantum de 22.740.775,01 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 22.416.566,09 lei şi valoare totală neeligibilă de 

324.208,92 lei. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 324.208,92 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de  8.966.626,44 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 1‖. 
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 (3) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile eligibile în cuantum de 

5.327.818,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

 (4) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 

95.045,08 lei, reprezentând, după caz: 

-  25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie 

locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie de 

spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice. 

(5) Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 1.013.945,75 lei, sumă care nu va mai fi 

recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război și soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

(6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari, 

se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10.‖ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 166/18.07.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 257 

Data: 25.10.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 167/18.07.2018 privind  

aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5343/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 167/18.07.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

―Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2‖ în cuantum de 19.654.378,65 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 18.851.737,61 lei şi valoare totală neeligibilă de 

802.641,04 lei. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 802.641,04 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
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cuantum de  7.540.695,04 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2‖. 

 (3) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile, în cuantum de 4.424.146 

lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor 

cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

(4) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 241.228 

lei, reprezentând, după caz: 

-   25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

-   100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie 

locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 

-   100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie de 

spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice. 

(5) Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 286.553,56 lei, sumă care nu va mai fi 

recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război și soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri  medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

(6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari, 

se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10.‖ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 167/18.07.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 258 

Data: 25.10.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 173/23.08.2018 privind  

aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5344/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 173/23.08.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

―Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3‖, în cuantum de 21.435.898,71 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 20.762.852,33 lei şi valoare totală neeligibilă de 

673.046,38 lei. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 673.046,38 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de  8.305.140,93 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3‖. 



485 

 

 (3) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile eligibile în cuantum de 

4.889.866,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

(4) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 

207.625,60 lei, reprezentând, după caz: 

-   25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

-   100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie 

locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 

-   100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie de 

spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice. 

(5) Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 988.952,37 lei, sumă care nu va mai fi 

recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război și soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri  medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

(6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari, 

se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10.‖ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 173/23.08.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 259 

Data: 25.10.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 4‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5375/17.10.2018, al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 4‖ în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – ‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuinţelor‖, Operaţiunea A      – „Clădiri rezidenţiale‖, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 4‖, în cuantum de 12.685.312,51 lei (inclusiv 

T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 12.522.085,63 lei şi valoare totală neeligibilă de 163.226,88 lei. 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 163.226,88 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 5.008.834,25 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 4‖. 
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Art. 4. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 

2.933.030 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

Art. 5. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 

62.156,60 lei, reprezentând, după caz: 

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzatoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 

autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

Art. 6. Se aprobă cota de participare de 21,5% , în cuatum de 534.515,97 lei, sumă care nu va mai 

fi recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. 

Art. 7. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin asociaţiei de 

proprietari, se regăseşte în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10. 

Art. 8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a 

acestora - Lot 4‖, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 şi din alte surse legal constituite. 

Art. 9. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 10. (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.: 260 

Data: 25.10.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 216/27.09.2018 privind  

aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

  

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5345/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 216/27.09.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ―Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5‖, în cuantum de 17.171.498,37 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 16.629.946,97 lei şi valoare totală neeligibilă de 

541.551,40 lei. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 541.551,40 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de  6.651.978,79 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5‖. 
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(3) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile eligibile în cuantum de 

3.895.997,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzatoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

(4) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 

419.015,45 lei, reprezentând, după caz: 

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie 

locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi 

instituţiilor publice; 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie 

de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice. 

(5)  Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 802.735,56 lei, sumă care nu va mai fi 

recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război și soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri  medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

(6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari 

se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10.‖ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 216/27.09.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 261 

Data: 25.10.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 6‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5346/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 6‖ în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – ‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuinţelor‖, Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale‖, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 6‖, în cuantum de 22.911.009,33 lei (inclusiv 

T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 22.572.285,13 lei şi valoare totală neeligibilă de 338.724,20 lei. 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 338.724,20 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 9.028.914,05 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 6‖. 
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Art. 4. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile eligibile în cuantum de 

5.294.154 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzatoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

Art. 5. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 

128.725,22, reprezentând, după caz: 

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 

autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

Art. 6. Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 981.128,11 lei, sumă care nu va mai 

fi recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război și soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri  medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

Art. 7. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociaţiei de 

proprietari, se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10. 

Art. 8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a 

acestora - Lot 6‖, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 şi din alte surse legal constituite. 

Art. 9. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 10. (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.: 262 

Data: 25.10.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind  

aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

   

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5347/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81alin. (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. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

―Art. 2.  (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7‖, în cuantum de 22.391.740,20 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă 22.087.986,52 lei şi valoare totală neeligibilă de 

303.753,68 lei. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 303.753,68 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de  8.835.194,61 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7‖. 

 (3) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 

5.162.560,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

(4) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile în cuantum de 

87.855,27 lei, reprezentând, după caz: 
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- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 

autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

(5) Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 741.359,35 lei, sumă care nu va mai fi 

recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război și soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri  medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

(6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari, 

se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10.‖ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 263 

Data: 25.10.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 privind  

aprobarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor  

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8‖  

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5348/15.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

‖Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon‖, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

‖Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor‖, Operaţiunea A 

– „Clădiri rezidenţiale‖; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,   cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

―Art. 2.  (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8‖, în cuantum de 22.840.838,23 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 22.275.770,33 lei şi valoare totală neeligibilă de 

565.067,90 lei. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 565.067,90 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 8.910.308,13 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ―Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8‖. 

 (3) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 

5.190.269,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

(4) Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 

340.984,57 lei, reprezentând, după caz: 
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- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E, corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 

autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu 

destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

(5) Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de  971.236,32 lei, sumă care nu va mai fi 

recuperată de la asociaţia de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele 

categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate 

în întreţinere, veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora, pensionari, 

indiferent de statutul acestora, ale căror venituri  medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie 

sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. 

(6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari, 

se regăseşte în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, Art. 3-10.‖ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 264 

Data: 25.10.2018  

 

  



496 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea finanţării proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale  

Hîncești‖ din Raionul Hîncești, Republica Moldova 

   

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5375/17.10.2018 al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 15 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 13/30.01.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de 

Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica 

Moldova în vederea promovării unor interese comune; 

- Art. 35^1 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinţei și al Ministerului Finanţelor Publice nr. 

1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresei nr. 02/1-20/1-457 din 11.10.2018 a Direcţiei Economie și Cooperare Transfrontalieră a Consiliului 

Raionului Hîncești, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 38896/15.10.2018;  

- Deciziei Consiliului Raional Hîncești nr. 07/02/22.12.2017; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă finanţarea proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești‖, din Raionul 

Hîncești, Republica Moldova, din bugetul propriu al Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

București, cu suma de  200.000 Euro, din care 150.000 Euro în anul 2018 și 50.000 Euro în anul 2019. 

Art. 2. Se aprobă responsabilităţile părţilor, beneficiar și finanţator, cuprinse în Acordul de finanţare 

care va fi încheiat între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica 

Moldova, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de finanţare, după îndeplinirea 

tuturor procedurilor prevăzute de lege, în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 265 

Data: 25.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017  

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului  

Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 787/28.09.2018 al Biroului Monitorizare şi Control 

Domeniul Public şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-    Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-    Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006; 

-   Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015, aprobat prin 

Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice; 

-     Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82 

din 28.04.2015;  

-   Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45  alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se modifică şi se înlocuieşte Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de 

Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti, cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr. 59 din 27.03.2018, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa 

publică. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, firmele de salubrizare, instituţiile subordonate Consiliului Local 

Sector 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi persoanele fizice şi juridice din sectorul 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 266 

Data: 25.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I 

an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în unităţile de învăţământ de stat, 

preuniversitar din Sectorul 6 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 14249 al Administraţiei Şcolilor Sector 6;  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind Situaţia 

numerică a burselor pentru semestrul I - an şcolar 2018 – 2019 cu nr. 28886 din data de 09.10.2018, 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 13843 din data de 10.10.2018. 

 În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi cu prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare 

(O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

 Ţinând cont de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, pentru semestrul I an 

şcolar 2018 – 2019, elevilor cuprinși în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ din 

Sectorul 6, un număr de 10565 burse şcolare, după cum urmează: 

I) 371 burse de performanţă, din care: 

a1) 75 burse de performanţă pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul 

I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an; 

a2) 20 burse de performanţă pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul 

II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an; 

a3) 27 burse de performanţă pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul 

III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an; 

b) 40 burse de performanţă pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 
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c1) 146 burse de performanţă pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale 

competiţiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – 

știinţific de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul I, bursă în 

cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii 

Evaluărilor Naţionale; 

c2) 49 burse de performanţă pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale 

competiţiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – 

știinţific de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul II, bursă în 

cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii 

Evaluărilor Naţionale; 

c3) 14 burse de performanţă pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale 

competiţiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – 

știinţific de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul III, bursă în 

cuantum de 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii 

Evaluărilor Naţionale; 

II) 7837 burse de merit, din care: 

a1) 4167 burse de merit pentru elevii care au obţinut între mediile 8.50 – 9,49 la învăţământ, 

pe anul școlar 2018 – 2019, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

a2) 3067 burse de merit pentru elevii care au obţinut între mediile 9.50 – 9,99 la învăţământ, 

pe anul școlar 2018 – 2019, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

a3) 561 burse de merit pentru elevii care au obţinut media 10 la învăţământ, pe anul școlar 

2018 – 2019, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 

timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

b1) 3 burse de merit pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor și ale 

consursurilor organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul I, bursă în cuantum de 100 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

  b2) 2 burse de merit pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor și ale 

consursurilor organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul II, bursă în cuantum de 80 

lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

c1) 16 burse de merit pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale 

competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-

știinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul I, bursă în 

cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii 

Evaluărilor Naţionale; 

c2) 13 burse de merit pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale 

competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-

știinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul II, bursă în 

cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii 

Evaluărilor Naţionale; 
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c3) 8 burse de merit pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale 

competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-

știinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, locul III, bursă în 

cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susţinerii 

Evaluărilor Naţionale; 

III)     74 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv 

pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

IV) 1965 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului școlar, în 

conformitate cu art. 13 alin a) și alin. c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

V)   288 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale,  în conformitate cu art. 13 alin b) din 

O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare 

respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

VI)    30 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6, conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit faţă de 

numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ţine cont de religie, rasă, 

sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţă la organizaţii legal constituite, 

studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6, Direcţia Generală Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 267 

Data: 25.10.2018  

 

*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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