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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 1561 din 06.09.2018 

 

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

10.088/03.09.2018; 

 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 05.09.2018 se deleagă domnului viceprimar BĂDULESCU AURELIAN 

toate atribuțiile Primarului General al Municipiului București, privind următoarele instituții și servicii publice de 

interes local: Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, Centrul de Creație, Artă și 

Tradiție al Municipiului București, Administrația Grădina Zoologică, Clubul Sportiv Municipal București, 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Centrul Cultural EXPO ARTE, Centrul de Protecție a 

Plantelor București, Circul Metropolitan București; 

 Art.2 – Începând cu data de 05.09.2018 se deleagă domnului viceprimar BĂDULESCU AURELIAN 

atribuțiile Primarului General al Municipiului București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

 Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului 

General nr. 856/06.07.2017, Dispoziția Primarului General nr. 1564/06.11.2017 și Dispoziția Primarului 

General nr. 1010/13.06.2018. 

 Art.4 – Domnul BĂDULESCU AURELIAN, viceprimar, și Instituțiile și Serviciile Publice de Interes 

Local, nominalizate în anexă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

 

Gabriela FIREA 

  

  Avizat 

  

 

Secretar General al 

Municipiului București 

 

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 1562 din 06.09.2018 

 

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

10.089/1/03.09.2018; 

 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 05.09.2018 se deleagă doamnei FLORESCU MICHAELA TOMNIȚA – 

viceprimar, atribuțiile Primarului General al Municipiului București, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 – La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului 

General nr. 861/06.07.2017 și Dispoziția Primarului General nr. 1239/11.09.2017. 

 Art.4 – Doamna FLORESCU MICHAELA TOMNIȚA, viceprimar, și Instituțiile și Serviciile Publice de 

Interes Local, nominalizate în anexă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  Avizat 

  

 

Secretar General al 

Municipiului București 

Georgiana Zamfir 

 

 

 
 

 

 

 

 

*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. 1563 din 06.09.2018 

 

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

10079/1/03.09.2018; 

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

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

municipiului București; 

 În temeiul art. 61, art. 63, art. 65 și 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 05.09.2018, se deleagă domnului CHIRIȚĂ SORIN – Administrator Public, 

atribuțiile Primarului General al Municipiului București, după cum urmează: 

 (1)  calitatea de ordonator principal de credite pentru: 

 a.  Administrația Străzilor, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Autoritatea pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor, Administrația Municipală Pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

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

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

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

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

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

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

reprezentantului legal; 

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

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

finalizarea acestora; 

 d.  Toate plățile în valoare de până la 10 milioane de lei și documentația care rezultă din inițierea, 

implementarea, derularea și finalizarea acestora; 

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

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

implementarea, derularea și finalizarea acestora; 

 (3)  Semnează rapoartele procedurilor de achiziții publice și rapoartele de evaluare pentru 

contractele atribuite conform HCGMB nr. 130/2018 privind aprobarea Normei interne. 
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 (4)  Asigură audiențele în numele Primarului General al Municipiului București; 

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

Primarului General și personalul aparatului de specialitate al Primarului General și personalul Aparatului 

Permanent de Lucru al C.G.M.B.; 

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

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București; 

 

Art. 2 La  data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziţia Primarului General nr. 1324/2018 îşi 

încetează aplicabilitatea; 

 

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

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

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

  GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1664 din 21.09.2018 

 

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

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

trimestrul IV 2018 

 

 Având în vedere Referatul Direcției Venituri nr. 13212/11.09.2018; 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 5 la Hotărârea C.G.M.B. 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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 și a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 268/2010; 

 Având în vedere art. 63 alin. 1 lit. c) și ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

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

Consiliului General al Municipiului București, pentru trimestrul IV 2018 se va indexa cu -0,18% față de cel 

aferent trimestrului III 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziție. 

 

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

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

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

aferent trimestrului IV 2018. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

  Georgiana ZAMFIR 

 

Întocmit, Daniel Gulan 

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

  

http://www.pmb.ro/
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Hotărârea nr. 684 din 26.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, Sector 2 ………....... 
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Hotărârea nr. 685 din 26.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 2, Sector 2…........ 
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Hotărârea nr. 686 din 26.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 3, Sector 2 …....... 
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Hotărârea nr. 687 din 26.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului General al Municipiului București, ca 

membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici, Nr. 65, 

Sector 1 …………………….………………….……………………………………………………………………………………………........ 
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Hotărârea nr. 688 din 26.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului General al Municipiului București, ca 

membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, Sector 5 …......... 
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*Decizia civilă nr. 3639/14.06.2018……………………………………………………………………………………………………………  

*Decizia civilă poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului 

București 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate în 

București, strada Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143 – 147, 

sector 2 – ”Parc Verdi” 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 16632/31.08.2018, Direcției Mediu nr. 8459/31.08.2018 

Direcției Juridic nr. 19808/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 147/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, 

 În conformitate cu prevederile: 

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

localităților, republicată, precum menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor 

verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor, în scopul ocrotirii 

sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții, precum și extinderea 

suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor publice a terenurilor 

cu potențial ecologic sau sociocultural;  

 - Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă însușirea rapoartelor de evaluare întocmite de S.C. Media City S.R.L. pentru 7 

terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica 

nr. 143 – 147, sectorul 2 – ”Parc Verdi”, conform anexelor nr. 1 – nr. 8 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe strada 

Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143 – 147, sector 2 – ”Parc Verdi”, identificate 

conform Cărților Funciare cu numerele: 230130, 230129, 230128, 203980, 202135, 228761 și 203979, 

conform ofertei înaintate de dl Săvulescu Emil și dna Săvulescu Geta, în calitate de proprietari și 

reprezentanți ai proprietarilor terenurilor în cauză. 

 Art. 3 Contractele de vânzare – cumpărare ale terenurilor menționate la art. 2 vor fi încheiate prin 

grija Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București, iar costurile generate de achiziționarea 

acestora vor fi suportate de către vânzători. 
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 Art. 4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractele de 

vânzare – cumpărare ale terenurilor menționate la art. 2. 

 Art. 5 Bunurile imobile prevăzute la art. 2, după achiziționare, se vor înscrie în domeniul public al 

Municipiului București cu destinația ”parc” și se vor administra de către Administrația Lacuri, Parcuri și 

Agrement a Municipiului București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului 

Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru  

Transport Public București - Ilfov 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi nr. 15321/30.08.2018, al Direcției Patrimoniu nr. 

16638/31.08.2018 și al Direcției Generale Economice nr. 7923/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană nr. 78/06.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – 

Ilfov nr. 1200/27.08.2018; 

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

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 545/23.08.2018 privind avizarea 

”Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de 

călători în regiunea București – Ilfov” și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de 

transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 543/23.08.2018 privind acordarea 

de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București 

– Ilfov 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin (7) 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 avizează proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de călători în regiunea București – Ilfov, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București – Ilfov, reprezentând anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, precum și cele 18 anexe ale acestuia, respectiv: 

 -  Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în Regiunea București 

– Ilfov, reprezentând anexa nr. 1 la contract; 

 -  Programul de transport al Societății de Transport București S.A., reprezentând anexa nr. 2 la 

contract; 
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 -  Programul de investiții (fizic și valoric) incluzând responsabilitățile fiecărei părți, reprezentând 

anexa nr. 3 la contract; 

 -  Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în 

administrarea Regiei Autonome de Transport București, reprezentând anexa nr. 4 la contract; 

 -  Mijloace de transport, reprezentând anexa nr. 5 la contract; 

 -  Tarife  de călătorie, reprezentând anexa nr. 6 la contract; 

 -  Diferențe de tarif, reprezentând anexa nr. 7 la contract; 

 -  Modelele formularelor de decont pentru plata compensației, reprezentând anexa nr. 8 la 

contract; 

 -  Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO și cerințele privind contabilitatea separată, 

reprezentând anexa nr. 9 la contract; 

 -  Calculul costului unitar pe kilometru, reprezentând anexa nr. 10 la contract; 

 -  Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul a penalităților, reprezentând 

anexa nr. 11 la contract;  

 -  Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP), reprezentând anexa nr. 12 la contract; 

 -  Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului, 

reprezentând anexa nr. 13 la contract; 

 -  Caietul de sarcini al serviciului de transport public de călători în Municipiul București și 

Județul Ilfov, reprezentând anexa nr. 14 la contract; 

 -  Politica privind resursele umane și politica socială, reprezentând anexa nr. 15 la contract; 

 -  Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane – Valoarea 

anuală, reprezentând anexa nr. 16 la contract; 

 -  Drepturi acordate prin contract de desfășurare a serviciului de transport public local pe 

trasee, reprezentând anexa nr. 17 la contract; 

 -  Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației, reprezentând 

anexa nr. 18 la contract; 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, Regia Autonomă de 

Transport București și Societatea de Transport București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 574 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea de mandat în vederea semnării actului constitutiv al Societății de Transport  

București S.T.B. S.A. 

  

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 15304/30.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană nr. 79/06.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Transport București nr. 114152/27.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   art. 2009 și art. 2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea 

reorganizării Regiei Autonome de Transport București – R.A. prin schimbarea formei juridice 

din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București 

S.T.B. S.A. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se mandatează domnul Marian Orlando Culea, cetățean român, consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului București, să procedeze la semnarea actului constitutiv al Societății de Transport 

București S.T.B. S.A. în numele Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 2 Domnul Marian Orlando Culea și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

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

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 575 
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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 55” 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 4321/30.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 214/06.09.2018, și raportul Comisiei de 

transporturi și infrastructură urbană nr. 80/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 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 și Fondul de coeziune 2014-2020; 

 -  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 și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

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

 Având în vedere selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului ”Modernizarea și 

dotarea liniei de tramvai nr. 55”, cod SMIS 122605 care prevede achiziția a 10 tramvaie din gama de 36 m 

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

totală de 100.701.895,13 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), 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 proiectul ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
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4e, Obiectiv specific 3.2, Obiectiv specific nr. 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. 55”, în 

cuantum de 100.701.895,13 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, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr 

55”. 

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

”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr 55”, 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 și Contractul 

de finanțare pentru proiectul ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55”, precum și orice alte 

modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 576 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind excluderea din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.256/2008 a unui spațiu de 232,10 mp și declararea acestuia împreună cu un alt spațiu de  

80,00 mp, ambele situate în imobilul din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, ca bunuri 

ce aparțin domeniului public al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 16631/30.08.2018 și al Direcţiei Generale Investiții nr. 

1766/30.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 150/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -   Adresa nr. 18355/26.02.2018 emisă de Primăria Sectorului 5; 

 -   Adresa nr. 77141/23.08.2018 emisă de Primăria Sectorului 5; 

 -   Adresa nr. 78424/29.08.2018 emisă de Primăria Sectorului 5; 

 -  Procesul verbal nr. 27124/29.09.2009 privind negocierea directă a prețului de vânzare 

conform Legii nr. 550/2002; 

 -  Contractul de locație nr. 11705/19.06.1998; 

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.256/29.05.2008 privind modificarea 

și completarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii 

nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.256/2008; 

 -  Notificarea Primăriei Sectorului 5 nr. 22102/06.03.2018 către SC TORMEN GROUP SRL; 

 -  Procesul verbal de înmânare afișare comunicare cu nr. 650/06.03.2018 al Direcției Generale 

de Poliție Locală Primăria Sector 5 către SC TORMEN GROUP SRL; 

 -       Notificarea Primăriei Sectorului 5 nr. 22103/06.03.2018 către S.C. ALIN & ASOCIAȚII IMPEX 

S.R.L.; 

 -  Confirmarea de primire prin poștă din data de 09.03.2018 a notificării Primăriei Sectorului 5 nr. 

22103/06.03.2018 către S.C. ALIN & ASOCIAȚII IMPEX S.R.L. 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Spațiul din imobilul situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 înscris în lista anexă a 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.256/2008 cu suprafața de 232,10 mp, se exclude 

din această listă. 

 Art. 2 Spațiul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, împreună cu spațiul în suprafață de 80,00 mp 

ambele situate în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, se declară ca bunuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului București, în vederea utilizării lor în activități specifice centrelor de relații cu publicul, 

după finalizarea lucrărilor de intervenție la întregul imobil. 

 Art. 3 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 se 

completează în mod corespunzător. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 577 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a 

Regiei Autonome de Transport București 

 

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

necesitate al Direcţiei Juridic nr. 19754/30.08.2018 și referatul Regiei Autonome de Transport București nr. 

114171/29.08.2018 cu privire necesitatea la încheierii unui acord – cadru de consultanță și reprezentare 

juridică a Regiei Autonome de Transport București; 

 Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 215/06.09.2018 și raportul Comisiei de 

transport și infrastructură urbană nr. 81/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;  

 Având în vedere prevederile art. I alin.(3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a 

unor acte normative; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord – cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de 

consultanță și reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București. 

 Art. 2 Se împuternicește Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București 

pentru desemnarea împuternicitului regiei în vederea efectuării demersurilor necesare pentru încheierea 

acordului – cadru de consultanță și reprezentare juridică. 

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

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 578 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat  

al Municipiului București a unui imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3, în vederea 

casării și demolării 

 

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

specialitate al Direcția Patrimoniu nr. 15958/29.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 151/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 362/2018 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 3; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

și completările ulterioare; 

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

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

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

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

unităților administrativ – teritoriale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea bunului imobil Corp A compus din construcțiile C 1 și C 2, situat în str. 

Dristor nr. 102, sector 3, înscris în cartea funciară nr. 212918, din domeniul public al municipiului București 

în domeniul privat al municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării, 

valorificării și folosirii ulterioare a terenului rămas liber de construcții pentru realizarea unei noi construcții 

cu funcțiunea de grădiniță.  

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

hotărâre. 

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

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

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

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

Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 1 să hotărască 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 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5316/28.08.2018; 

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

nr. 50/06.09.2018 și raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 48.05.09.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 258/07.08.2018 prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să 

hotărască cu privire la cooperarea cu Universitatea București; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască 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. 

 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 ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 580 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 

  

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

specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 7935/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 216/06.09.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2), 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 București pe anul 2018, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica în mod 

corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET, Regia Autonomă de Transport București - 

RATB 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 din bugetul local pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1. la Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/2018, rectificată prin prezenta 

hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 581 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 5/17.01.2018 privind aprobarea  

finanțării Programului unitar de igienizare de la bugetul Municipiului București pentru anul 2018 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Servicii Integrate nr. 

5244/05.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 17/06.09.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată și cu modificările și completările ulterioare; 

 -  art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a servicului 

de salubrizarea localităților; 

 -  art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  art. 103 alin. (1) și alin. (7) din ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I (1) Se aprobă suplimentarea poziției 22 ”Parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement, 

terenuri de sport, cimitire, aliniamente stradale, malul iazurilor, malul lacurilor, lunci, etc. Tratamente de 

lasol în sistem ULV, inclusiv zona Văcărești, Grădina Zoologică și Grădina Botanică” din Programul unitar 

de igienizare pentru anul 2018, prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 5/17.01.2018, cu un număr de 2 tratamente.  

  (2) Programul unitar de igienizare pe anul 2018 este cel prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 582 

*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 documentațiilor tehnico – economice și indicatorilor tehnico –  

economici aferenți obiectivului de investiții ”Pasarelă pietonală șos. București – Ploiești 

 – Fântâna Miorița” 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 15382/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 220/06.09.2018 și raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 82/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 88/30.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Pasarelă pietonală 

șos. București – Ploiești – Fântâna Miorița”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 583 

 

 

 

*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 din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor – părți proprietate de stat din imobilul situat 

în municipiul București, Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 1778/31.08.2018, Direcției Patrimoniu nr. 

16390/31.08.2018, Administrației Municipale pentru Consolidarea Cădirilor cu Risc Seismic nr. 

3596/30.08.2018 și Administrației Fondului Imobilar nr. 52834/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 152/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 3563/28.08.2018;  

 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 Administrației Fondului Imobiliar către Administrația 

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor – părți proprietate de stat din imobilul 

situat în municipiul București, Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de 

consolidare. 

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

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

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 584 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/23.02.2012, în  

vederea asigurării integrale a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu  

această destinație pentru execuția lucrărilor de intervenție – consolidare la imobilul situat în Strada  

Vânători nr. 17, Sector 5 

 

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

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1780/31.08.2018 și al Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3599/30.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 218/06.09.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare; 

 -  Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de 

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

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

aprobată prin Hotărâre Consiliului General al Municipiului București 479/28.09.2017; 

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

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

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

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

construcțiile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureștinr. 42/23.02.2012, se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

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

în proprietatea persoanelor fizice cât și pentru locuințele aflate în administrare”. 
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 Art. II Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/23.02.2012, se va 

modifica în mod corespunzător acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acesteia. 

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

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

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate cu această 

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

de locuințe multietajate, precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință încadrate prin raport 

de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, 

se vor aplica în mod corespunzător 

 Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureștinr. 

42/23.02.2012, rămân neschimbate. 

 Art. V 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 ședința extrordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 585 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea finanțării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea  

lucrărilor de intervenție la imobilul cu destinația de locuințe multietajate, încadrat în clasa I de risc  

seismic, situat în Str. Doamnei nr. 5, sector 3 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 1779/31.08.2018 și al Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3600/30.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 219/06.09.2018, din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcţiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare; 

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

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea 

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

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

și completările ulterioare;  

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

internă a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 11 și art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă finanțarea prin transfer de la bugetul local al Municipiului București a cheltuielilor 

pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la imobilul cu destinația de locuințe multietajate și încadrat în 

clasa I de risc seismic, situat în Str. Doamnei nr. 5, sector 3. 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 586 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incinta  

sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București precum și a  

utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B. 

 

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

Direcției de Mediu și Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 8036/30.08.2018 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 217/06.09.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă tarifele de închiriere pentru spațiile destinate birourilor din incinta sediului 

administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă tarifele de închiriere pentru utilajele aflate în patrimoniul Administrației Lacuri, 

Parcuri și Agrement București, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Tarifele specificate la art. 1 și art. 2 se vor aplica doar în cazul închirierii spațiilor destinate 

birourilor și a utilajelor către entitățile la care Municipiul București este acționar majoritar. 

 Art. 4 Sumele provenite din închirierea mijloacelor fixe menționate se fac venit la bugetul local al 

Municipiului București. 

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

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

 

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

București din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 587 

 

 

 

*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 demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități  

locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate  

în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația  

Spitalelor și Serviciilor Medicale București  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Seviciilor Medicale București 

nr. 1832/06.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 153/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) 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 (1) Se aprobă demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități 

locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în subordinea 

Consiliului General al Municipiului București și administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

  (2) Direcția Generală Investiții – în calitate de direcție inițiatoare și Direcția Generală Achiziții 

Publice vor pune în aplicare prevederile alin. (1), în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 298/17.05.2018 pentru aprobarea normei interne privind achiziționarea sau 

închirierea de imobile de către Municipiul București. 

 Art. 2 Achiziționarea imobilelor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al 

Municipiului București. 

 Art. 3 Analiza dosarelor și stabilirea listelor de priorități se vor face de o comisie numită prin 

dispoziție a Primarului General al Municipiului București și formată din personal de specialitate din aparatul 

propriu al acestuia și personal din structura Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

 Art. 4 Comisia de analiză a dosarelor va elabora lista cu documentele necesare întocmirii dosarelor, 

criteriile și punctajele aferente întocmirii listelor de priorități, urmând ca acestea să fie supuse aprobării 

Consiliului General al Municipiului București. 
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 Art. 5 Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018, nr. 291/17.05.2018, 

310/14.06.2018, 463/26.07.2018 și nr. 477/26.07.2018, se abrogă. 

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

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

hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 588 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal 

București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, aprobat în conformitate cu Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 345/30.08.2017 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 5507/05.09.2018; 

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

nr. 51/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal București (C.S.M.B.) nr. 3991/04.09.2018 

înregistrată la Direcția Cultură, Învățământ, Turism cu nr. 5463/04.09.2018; 

 Ținând cont de decizia Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București nr. 

8/24.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile:  

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 156/19.06.2007 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal București, 

instituție publică în subordinea Consiliului General al Municipiului București; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/30.08.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 

Clubul Sportiv Municipal București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București în vederea finanțării și 

realizării în comun a unui proiect de dezvoltare a activității sportive de performanță la disciplina baschet; 

 - Dispoziției cuprinse în Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.115/26.11.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua”;  

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) 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 denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv 

Municipal București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, conform Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 345/30.08.2017. 

 Art. 2 Se împuternicește Clubul Sportiv Municipal București să facă demersurile necesare pentru 

respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la prestațiile executate sau care se află în curs de 

executare în baza Protocolului prevăzut la art. 1. 
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 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 589 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea  

organizării Turneului ”Liga Europei” – ”Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 – 09  

decembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 5545/06.09.2018; 

 Având în vedere adresa oficială a Federației Române de Judo nr. 830/06.09.2018, înregistrată la 

Primăria Municipiului București cu nr. 1657996/06.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

Durabilă – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Federația Română de Judo în 

vederea organizării Turneului ”Liga Europei” – ”Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 – 09 

decembrie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 590 

 

*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 3 de a hotărî cu privire la  

încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză 

 

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

specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 1837/03.09.2018; 

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

nr. 52/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/171/31.01.2018 și avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 7747/24.01.2018; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 393/31.08.2018 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu districtul 

Miyun din Republica Populară Chineză; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. p) și 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 3 al Municipiului București să hotărască 

cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză. 

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

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

 

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

București din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 591 



43 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii  

cu Parohia Sfântul Vasile – Victoria în vederea finanțării și derulării în comun a evenimentului religios  

”Calea Sfintei Cruci, Scară Către Cer!” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 5157/K/2012/28.08.2018; 

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

nr. 53/06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 194/12.07.2018 

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 

Parohia Sfântul Vasile – Victoria în vederea finanțării și derulării în comun a evenimentului religios ”Calea 

Sfintei Cruci, Scară Către Cer!” în perioada 07.09 – 14.09.2018; 

 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 al Municipiului București să hotărască 

în vederea asocierii cu Parohia Sfântul Vasile – Victoria în scopul finanțării și derulării în comun a 

evenimentului religios ”Calea Sfintei Cruci, Scară Către Cer!”. 

 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 ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 06.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 06.09.2018 

Nr. 592 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea 

infrastructurii educaționale 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 5899/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 49/25.09.2018 

și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 594/25.09.2018 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă înființarea Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru 

dezvoltarea infrastructurii educaționale, din care vor face parte: 

a) Creșa cu program prelungit ”Băneasa” – Sector 1; 

b) Creșa cu program prelungit ”Ștefan cel Mare” – Sector 2; 

c) Creșa cu program prelungit ”Pallady” – Sector 3; 

d) Creșa cu program prelungit ”Metalurgiei” – Sector 4; 

e) Creșa cu program prelungit ”13 Septembrie” – Sector 5; 

f) Creșa cu program prelungit ”Militari” – Sector 6; 

g) Grădinița cu program prelungit ”Băneasa” – Sector 1; 

h) Grădinița cu program prelungit ”Colentina” – Sector 2; 

i) Grădinița cu program prelungit ”Pallady” – Sector 3; 

j) Grădinița cu program prelungit ”Metalurgiei” – Sector 4; 

k) Grădinița cu program prelungit ”Rahova” – Sector 5; 

l) Grădinița cu program prelungit ”Brâncuși” – Sector 6. 

 Art.2 Direcția Cultură, Învățământ, Turism va face demersurile necesare în vederea 

identificării imobilelor în care Rețeaua Metropolitană de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea 

infrastructurii educaționale își va desfășura activitatea. 
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 Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și instituțiile publice/serviciile publice de interes local vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

Municipiului Bucureşti din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 593 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative ”Sf. Atanasie” 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 991/19.09.2018 și Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 21812/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 65/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 595/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atribuții și competențe exercitate 

de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale; 

 Ordinului Ministrului Sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, 

funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 199/2018 privind aprobarea organigramei, 

numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și Funcționare ale 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) 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 şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă înființarea Centrului de îngrijiri paliative ”Sf. Atanasie” în subordinea Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București.  

 Art.2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va identifica spațiul imobiliar adecvat 

derulării în condiții optime a activităților specifice Centrului de îngrijiri paliative ”Sf. Atanasie”. 

 Art.3 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este responsabilă de organizarea și 

funcționarea Centrului de îngrijiri paliative ”Sf. Atanasie” cu respectarea normelor legale în vigoare. 

 Art.4 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 594 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind introducerea Spitalului Clinic ”Colțea” în rețeaua metropolitană ”Sfânta Agatha” de  

centre 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. 1940/19.09.2018 și Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 66/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 596/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 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 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 introducerea Spitalului Clinic Colțea în Rețeaua Metropolitană de centre și clinici 

Sfânta Agatha pentru screeningul cancerului de sân și de col uterin. 

 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. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 595 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

pentru demararea procedurii de achiziţie imobile cu destinaţie socială 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 1951/20.09.2018 şi Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 67/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 597/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2126/2014, emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 

serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru ca în 

numele și pentru Municipiul București să demareze procedurile de identificare și achiziționare de pe piața 

liberă, a unor imobile cu destinație socială. 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti să întreprindă măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 596 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti actriţei 

Cezara Dafinescu 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism nr. 5396/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 59/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 598/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nr. 213/19.04.2018; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti actriţei Cezara 

Dafinescu în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba 

artei cinematografice şi a spectacolului. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 597 



51 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti actorului 

Gheorghe Mihăiţă 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, învăţământ, Turism nr. 5397/31.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 60/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 599/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti actorului Gheorghe 

Mihăiţă în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei 

cinematografice şi a spectacolului. 

  

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 598 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție si reabilitare Secția de psihiatrie XI și 

neurologie pediatrică clădirea I și II și extindere neurologie pediatrică clădirea I și II”, pentru 

Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 990/19.09.2018 și Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București nr. 21787/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 221/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 600/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând in considerare avizul nr. 97/18.09.2018 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) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

investiții ”Lucrări de intervenție si reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pediatrică clădirea I și II și 

extindere neurologie pediatrică clădirea I și II”, pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru 

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

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

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.    

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 599 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de 

investiţii "Reabilitare Corp A şi В Maternitatea Bucur” - Strada Bucur nr. 10 (Corp A) şi 

nr. 19 (Corp B), sector 4 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 976/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 222/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 601/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 95/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei 

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) 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 actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii 

"Reabilitare Corp A şi B Maternitatea Bucur" - Strada Bucur nr. 10 (Corp A) şi nr. 19 (Corp B), sector 4, 

incluşi în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 32/22.02.2018, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 32/22.02.2018 

rămân neschimbate. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 600 



54 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului 

de investiţii "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecţioase şi Tropicale Victor Babeş” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Planificare Investiţii nr. 992/19.09.2018 şi Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 21813/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 223/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 602/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 96/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei 

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) 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 actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii 

"Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecţioase şi Tropicale 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 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

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

hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 601 

*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 51 de blocuri din sectorul  

6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creşterea performanţei  

energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 1926/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 224/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

utilităţi publice nr. 25/24.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 603/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 93/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei 

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) 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 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii 

în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Bucureşti, prevăzuţi în anexele nr. 1-51, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 602 

*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 aferenţi obiectivului de investiţii  

"Penetraţie Prelungirea Ghencea - Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între 

Str. Braşov şi Terminal Tramvai 41” 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 1015/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 225/25.09.2018, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 83/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

604/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 99/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei 

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) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Penetraţie 

Prelungirea Ghencea - Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Braşov şi Terminal Tramvai 

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

 Art.2 Finanţarea proiectului se va asigura din bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Se abrogă anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2007. 

 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 603 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii  

"Reabilitare şi consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant" 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 16456/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 226/25.09.2018, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 84/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

605/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 100/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul 

Primăriei 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. (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 investiţii "Reabilitare şi 

consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant", conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 604 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de 

investiţii ’’Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ştefan Odobleja, cu un corp având regimul 

de înălţime P+3E" Strada Dorneasca nr. 7A, sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 977/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 227/25.09.2018, raportul Comisiei 

învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 50/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 606/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 92/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei 

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) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Extindere corp C1 

Liceul Teoretic Ştefan Odobleja, cu un corp având regim de înălţime P+3E” Strada Dorneasca nr. 7A, 

sector 5, Bucureşti, prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 605 

 

*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 Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale 

(sportive/culturale) 

  

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

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1941/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 51/25.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 607/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă strategia de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale) prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 606 

 

 

 

 

 

 

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 Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 

economici aferenți aplicației ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 

apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri 

Coandă – Lotul 1 și Lotul 2 din municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Utilități Publice nr. 3033/08.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 228/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

utilități publice nr. 24/24.09.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 608/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând in considerare: 

 avizul nr. 91/18.09.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei Municipiului 

București; 

 avizul nr. 54/07.04.2017 al SC Apa Nova București SA; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut – cadru al documentațiilor 

tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate aferent aplicației ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 

apă și apă uzată în zonele Ghidiceni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă – Lotul 1 și Lotul 2 din 

municipiul București”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați aferenți Studiului de fezabilitate al 

aplicației ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidiceni, Olteniței, Cheile 

Turzii și Henri Coandă – Lotul 1 și Lotul 2 din municipiul București”, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Finanțarea investiției se va face din fonduri nerambursabile externe de la instituții financiare 

internaționale, credite interne/externe și din alocații de la bugetul local al Municipiului București. 
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 Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - 

economici aferenţi obiectivului de investiţii "Împrejmuirea, igienizarea, 

salubrizarea şi dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., 

Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 323/31.10.2016” 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice - Direcţia Utilităţi Publice nr. 3018/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 229/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

igienizare şi salubritate nr. 10/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 609/25.09.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 68/14.08.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinut - cadru al documentaţiilor 

tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Împrejmuirea, igienizarea, 

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

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 323/31.10.2016”, conform anexei nr. 1. 

 Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții ”Împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea şi dotarea cu camere-video a terenului din str. Chitila, f; 

n.,Tarlaua-A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

323/31.10.2016", conform anexei nr. 2. 
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 Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul local al Municipiului Bucureşti 

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

 Art.4 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


64 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului 

de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare – Activitatea de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 5705/19.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 8/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 611/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând in considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 339/19.09.2018 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu 

nr. 497/19.09.2018, privind înaintarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 23/2018 privind constituirea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinfecție, Dezinsecție București; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 464/2018 privind acordarea mandatului special 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție 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 avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ”Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

Serviciului Public de Salubrizare – Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție”, conform anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului Public de Salubritate – Activitatea de 

deratizare, dezinsecție, dezinfecție, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, prin gestiune directă. 
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 Art.3 Se avizează proiectul de contract de delegare a Serviciului Public de Salubrizare – Activitatea 

de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București și cele 4 anexe ale acestuia, respectiv: 

 - Regulamentul serviciului de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție – anexa 

nr. 1 la contract; 

 - Caietul de Sarcini privind prestarea serviciului de salubrizare – activitatea de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție – anexa nr. 2 la contract; 

 - Tarife – anexa nr. 3 la contract; 

 - Indicatorii de Performanță – anexa nr. 4 la contract; 

 Proiectul de contract și anexele acestuia, se constituie în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București și Compania 

Municipală Eco Igienizare București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 avizarea studiului de oportunitate referitor la modalitatea de 

gestiune și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public, în arealul deservit 

de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 5747/19.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 23/24.09.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 610/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând in considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 

București nr. 291/19.09.2018 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 503/19.09.2018, 

privind înaintarea studiului de oportunitate și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 24/17.01.2018 privind constituirea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 465/26.07.2018 privind acordarea 

mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public 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 avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Iluminat Public București ”Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat 

Public, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București”, 

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

 Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public, în arealul deservit de 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București, prin gestiune directă. 

 Art.3 Se avizează Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, în arealul deservit de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



67 

 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 5707/19.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 9/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 612/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând in considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 340/19.09.2018 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu 

nr. 498/19.09.2018, privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 23/2018 privind constituirea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinfecție, Dezinsecție București; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 464/2018 privind acordarea mandatului 

special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție 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 acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, 

Dezinsecție, Dezinfecție București ca în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București 

să delege gestiunea Serviciului Public de Salubrizare – Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 

în arealul deservit de Asociație și să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional 

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București și Compania 

Municipală Eco Igienizare București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 611 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul Bucureşti prin Centrul de Proiecte Educaţionale  

şi Sportive - PROEDUS şi Asociaţia Culturală Ludmila Vidraşcu în vederea finanţării şi  

realizării în comun a proiectului "Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism şi al Centrului de Proiecte Educaţionale şi 

Sportive nr. 5897/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 61/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relaţii 

internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice nr. 54/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali nr. 12/25.09.2018, raportul Comisiei 

învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 613/25.09.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti prin Centrul de Proiecte 

Educaţionale şi Sportive - PROEDUS şi Asociaţia Culturală Ludmila Vidraşcu în vederea finanţării şi 

realizării în comun a proiectului "Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor”, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte directorul Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - 

PROEDUS să semneze Acordul de cooperare prevăzut la art. 1. 

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

Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 612 

*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 Bucureşti şi Ministerul Culturii în vederea  

realizării unor programe/proiecte, la nivelul municipiului Bucureşti, care au ca  

scop promovarea valorilor naţionale şi facilitarea unei mai bune cunoaşteri  

culturale atât la nivel naţional cât şi în plan local 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism nr. 5893/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 62/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 614/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Ministerul Culturii, în vederea 

realizării unor programe/proiecte, la nivelul Municipiului Bucureşti, care au ca scop promovarea valorilor 

naţionale şi facilitarea unei mai bune cunoaşteri culturale atât la nivel naţional cât şi în plan local, 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 cooperare prevăzut la art. 1. 

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

instituţiile publice/serviciile publice de interes local menţionate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Claudiu Daniel Catana 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 613 

 

*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 și Federația Română de Lupte 

în vederea organizării Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la 

București, în perioada 10 - 18.11.2018 

 

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

București şi raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism și al Centrului pentru 

Tineret al Municipiului București 5939/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 53/29.09.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 615/25.09.2018  din cadrul  Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere adresa oficială a Federației Române de Lupte nr. 5678/12.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile:  

 - Legii nr. 69/2000 a sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a), pct. 6, alin. (7) lit. a), 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 acordul de cooperare între Municipiul București și Federația Română de Lupte în 

vederea organizării Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la București, în perioada 10-18.11.2018, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuternicește Directorul Centrului pentru Tineret al Municipiului București să semneze 

acordul de cooperare prevăzut la art.1. 

             

 

 Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcțiile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului 

București – CTMB, potrivit atribuțiilor specifice instituției. 
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 Art.4 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul Centrului pentru Tineret al Municipiului 

București – CTMB. 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului  

București nr. 250/04.05.2018 privind solicitarea către Guvernul României de  

emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF București  

Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului  

Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea  

Consiliului General al Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 975/04.09.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 

16940/04.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 154/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 616/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

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

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.I Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/04.05.2018, se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF 

București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor 

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

în vederea executării lucrărilor de reparații și reabilitare, precum și declararea acestuia din bun de interes 

public național în bun de interes public local. După finalizarea lucrărilor de reparații și reabilitare, obiectivul 

sus menționat va fi dat în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu art. 123 alin. (1) din 

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

ulterioare.” 

 Art.II Celealte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

250/04.05.2018, rămân neschimbate. 
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 Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 615 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul 

public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a unei suprafeţe de 

teren din imobilul situat în Şoseaua Virtuţii nr. 69, sectorul 6, Bucureşti în vederea realizării obiectivului 

de investiţii "Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti - Piteşti" 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 1022/19.09.2018 şi al Direcţiei Patrimoniu nr. 

18209/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 155/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 616/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

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

al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării obiectivului de 

investiţii "Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti - Piteşti", precum şi declararea 

din bun de interes public naţional în bun de interes public local, a unei suprafeţe de 692 mp, din imobilul - 

teren în suprafaţă totală de 2.567.804 mp, situat în Şoseaua Virtuţii nr. 69, sector 6, Bucureşti, înscris în 

Cartea Funciară nr. 208171 a Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Terenul menţionat la art. 1 se solicită în vederea realizării obiectivului de investiţii Penetraţie 

Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti - Piteşti. 

 Art.3 Imobilul prevăzut la art 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului. 

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

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 preluarea din administrarea Consiliul Local Sector 2, în administrarea directă a 

Consiliului General al Municipiului București, a imobilului ”Teatrul de Vară” situat în strada Arh. Hârjeu nr. 

61, sector 2, în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan – zone pentru UEFA EURO 2020 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 1946/19.09.2018 și al Direcţiei Patrimoniu nr. 

18217/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 149/05.09.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 618/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ținând cont de adresa Serviciului Euro 2020 cu nr. 162/29.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 preia din administrarea Consiliul Local Sector 2, în administrarea directă a Consiliului 

General al Municipiului București, a imobilului ”Teatrul de Vară” situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, sector 

2, identificat cu numărul cadastral 237334, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art.2 După finalizarea turneului UEFA EURO 2020 imobilul prevăzut la art. 1 va reveni în 

administrarea Consiliului Local Sector 2. 

 Art.3 Predarea – primirea bunului imobil menționat la art. 1, se va face pe baza procesului verbal de 

predare – primire între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

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

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 trecerea imobilului situat în Calea Șerban Vodă nr. 164 – 168, sector 4, 

din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu, al Direcţiei Generale Investiții nr. 1947/19.09.2018 și al Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 4984/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 156/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 619/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu nr. 3939/19.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 2928/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2.126/2014, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 

altor categorii de persone adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, 

serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 trecerea imobilului situat în Calea Șerban Vodă nr. 164 – 168, sector 4, din 

administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București, pentru o perioadă de 24 de luni, identificat conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 Imobilul mai sus menționat se va prelua în baza unui proces verbal de predare – primire, 

încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Asistență Socială a 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea în administrarea Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti a 

spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 38, sector 2 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Relaţii cu Publicul şi Registratură nr. 10560/18.09.2018, al Direcţiei 

Patrimoniu şi al Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 157/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 620/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de solicitarea Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti nr. 840/31.07.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti a 

spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă de 46,59 mp situat în imobilul din Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 38, 

sector 2, în vederea desfăşurării activităţilor specifice. 

 Art.2 Predarea - primirea bunului precizat la art.1 se va face pe bază de proces verbal de predare - 

primire, încheiat între Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

şi Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 Art.3 Plata tuturor utilităţilor, precum şi a tuturor taxelor aferente spaţiului rămân în sarcina 

utilizatorului, respectiv Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2015 se modifică în 

mod corespunzător prezentei hotărâri. 

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

Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 619 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului – teren, situat în 

Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237264 și a 

imobilului – teren, situat în Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris în cartea 

Funciară nr. 237379 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 18067/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu nr. 158/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 621/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerarea solicitarea Consiliului Local Sector 2 cu nr. 4018/05.09.2018, înregistrată la 

Primăria Municipiului București cu nr. 1657758/05.09.2018 și la Direcția Generală Administrație și Relația 

cu C.G.M.B. – Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 5274/06.09.2018, cu privire la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 256/30.08.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilelor situate în Șoseaua Ștefan cel 

Mare nr. 19B și nr. 19C, sector 2; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  nr. 217/19.04.2018 privind 

aprobarea unui schimb între imobilul situat în șos. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, proprietatea 

Municipiului București și imobilul situat în șos. Ștean cel Mare nr. 19B și nr. 19C,sector 2, proprietatea S.C. 

Ashtrom Residents S.R.L.; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului – teren în suprafață de 211,00 mp, situat 

în Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237264, a Municipiului 

București Sector 2 și a imobilului – teren în suprafață de 833,00 mp, situat în Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 

19C, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237379, a Municipiului București Sector 2, identificate conform 

planurilor cadastrale anexe la încheierile de carte funciare, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1 se transmit Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea realizării operațiunilor de cadastru și 

evidență imobiliară pentru  imobilul – clădire ”Ansamblul de locuințe pentru tineri medici rezidenți destinate 
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închirierii – Zona Spitalul Colentina”, respectiv, alipirii tuturor parcelelor de teren aferente imobilului în 

suprafață totală de 3702 mp, înscriere în cartea funciară a construcțiilor și ampartamentarea acestora. 

 Art.3 Inventarierea bunului imobil prevăzut la art. 1, se va face de către administrator conform anexei 

la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului București. 

 Art.4 Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea formalităților de cadastru și publicitate imobiliară vor fi 

suportate de administrator, respectiv, Consiliul Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 Art.5 Predarea – primirea bunurilor imobile menționate la art. 1, se va face între părțile interesate în 

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

586/22.11.2017 privind atribuirea denumirii de “Parcul Centenarului“ spaţiului verde 

situat în sectorul 5 la intersecţia arterelor de circulaţie str. Dr. Dumitru Bagdasar, str.  

Nicolae Paulescu şi str. Dr. Gheorghe Marinescu şi darea în administrarea  

Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 17978/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 159/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 622/25.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile; 

 - art. 41 alin. (4) şi alin (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 586/22.11.2017 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 „Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planului de amplasament şi delimitare a 

imobilului, sc. 1:500, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre." 

 Art.ll Art. 6 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 586/22.11.2017 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 „Art.6 Se modifică poziţia nr. 6377 din anexa Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 186/2008, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

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

586/22.11.2017 rămân neschimbate. 
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 Art.IV. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a 

terenului ocupat de spații verzi, situat între Lacul Floreasca și Calea Floreasca, sector 1, 

reprezentând secțiune din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 263454 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Mediu nr. 9151/18.09.2018 și al Direcţiei Patrimoniu nr. 18071/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 160/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 623/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere solicitarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București privind trecerea  în 

administrarea sa a terenului ocupat de spații verzi, situat între Lacul Floreasca și Calea Floreasca, sector 

1, în vederea administrării unitare a acestei zone, atât pe parcursul realizării Proiectului „Amenajare circuit 

pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”, cât și ulterior executării lucrărilor de amenajare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Administrației 

Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului ocupat de spații verzi, situat între Lacul Floreasca și 

Calea Floreasca, sector 1, reprezentând secțiune din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 263454, 

identificat conform planului cadastral sc. 1:1000, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art.2  Imobilul prevăzut la art. 1 se transmite în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și 

Agrement București, în vederea administrării unitare a zonei. 

 Art.3 Predarea – primirea bunului imobil menționat la art. 1, se va face între Administrația Străzilor și 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

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

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poat 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 terenului în suprafaţă de 759 mp situat în Bd. Ion Mihalache nr. 126, 

sector 1, ca bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti şi transmiterea 

acestuia din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 15703/30.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 161/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 624/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de Hotărârea nr. 209/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 1; 

 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 jnventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), 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 Terenul în suprafaţă de 759 mp situat în Bd. Ion Mihalache nr. 126, sector 1, înscris în cartea 

funciară nr. 237238, se declară ca bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Imobilul menţionat la art. 1 se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea alipirii acestuia la imobilul Lot 1 

înscris în cartea funciară nr. 236524, ce reprezintă parte din imobilul Liceul Teoretic Nicolae lorga ce 

aparţine domeniului public al municipiului Bucureşti, pentru realizarea unor obiective de investiţii, respectiv 

sală de sport şi bazin de înot. 

 Art.3 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 se modifică 

în mod corespunzător.  

 Art.4 Imobilul precizat la art. 1 se identifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.5 Inventarierea va fi făcută de Consiliul Local al Sectorului 1, conform anexei la la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008. 
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 Art.6 Schimbarea destinaţiei terenului menţionat la art. 1 atrage după sine revocarea prezentei 

hotărâri. 

 Art.7 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 sistării stării de indiviziune, cu sultă și însușirea raportului de evaluare a imobilului situat 

în str. Dimitrie Onciul nr. 3, sector 2, stabilirea contravalorii sultei 

  

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

specialitate  comun nr. 166803/31.08.2018 al Direcţiei Patrimoniu, Direcției Juridic și Administrației 

Fondului Imobiliar; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 162/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 625/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresele nr. 17898/1611/02.08.2018, nr. 5903/14.03.2018, nr. 

5903/15.03.2018 și nr. 8891/19.04.2018 emise de către Direcția Juridic și adresa nr. 9540/13.08.2018 

emisă de către Direcția Urbanism; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 670, art. 676 și ale art. 1143 din Codul Civil; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/1997 privind concesionarea 

terenurilor din curțile imobilelor pentru extinderea locuințelor; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

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 sistarea stării de indiviziune, cu sultă, însușirea raportului de evaluare a imobilului 

situat în Municipiul București, strada Dimitrie Onciul nr. 3, sector 2, prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre și stabilirea contravalorii sultei. 

 Art.2 Se aprobă stabilirea contravaloarii sultei conform Raportului de Evaluare nr. 440/23.08.2018 

întocmit de S.C. Media City S.R.L. la un preț de 119.680 euro (176mpx680euro/mp). 

 Art.3 Dușu Niculae și Dușu Gabriela vor efectua plata sultei în valoare de 119.680 euro la cursul 

BNR la data efectuării plății, reprezentând contravaloarea cotei de 176/512 (176 mp) din terenul situat în 

str. Dimitrie Onciul nr. 3, sector 2. 

 Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul de partaj 

voluntar cu plata de sultă, încheiat în formă autentică. 
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 Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acceptarea ofertei de donaţie a sculpturii bust „Mareşal Alexandru Averescu” 

şi darea în administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

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

specialitate nr. 5352/29.08.2018 al Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 163/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 626/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

- Adresa Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic nr. 1921/12.03.2018; 

- Oferta de donaţie autentificată la Biroul Individual Notarial Nicoară Elena sub nr. 1331/21.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 863 lit. c) şi art 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se acceptă Oferta de donaţie autentificată sub nr. 1331/21.08.2018 din partea Fundaţiei 

„Mareşal Alexandru Averescu", având ca obiect sculptura - creaţie artistică originală „Mareşal Alexandru 

Averescu", realizată de artistul Valentin Tănase, ce se identifică conform Ofertei de donaţie care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, serviciu 

public de interes local, instituţie de profil. 

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

statuii donate conform art. 1 al prezentei hotărâri. 

 Art.3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se va modifica și completa în mod corespunzător 

art. 1 şi art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre. 

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

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

donaţie. 

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

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

 

Claudiu Daniel Catana AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 66/15.05.2018, situat în 

Bucureşti, Bd. Schitu Măgureanu nr. 27-33, sc. B, et. 5, ap. 78, sector 1 şi 

transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 6669.2/10.09.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 164/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 627/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 66/15.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 66/15.05.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

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

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

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală şi de legatar nr. 72/17.09.2018,  

situat în Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan nr. 33, sector 1 şi transmiterea acestuia  

în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti 

 

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

specialitate nr. 608.2/19.09.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 165/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 628/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală și de legatar nr. 72/17.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de vacanţă succesorală şi de legatar nr. 72/17.09.2018, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se transmite în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti bunul 

imobil prevăzut la art. 1, precum şi bunurile mobile consemnate în procesul - verbal de inventariere 

succesorală întocmit la data de 25.04.2018 de notar public Doina Rotaru. 

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

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

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiul de inventar 

în numele Municipiului Bucureşti şi Muzeul Naţional al Literaturii Române din București. 

 Art.4 Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti va suporta toate cheltuielile care grevează 

asupra bunului imobil prevăzut la art. 1. 

 Art.5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Muzeul Naţional al 

Literaturii Române din Bucureşti şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor 

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

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 5 să efectueze toate operaţiunile necesare 

pentru dezmembrarea imobilului situat în str. Antiaeriană nr. 6  

(fost nr. 38), sector 5, Bucureşti, înscris în cartea funciară 

nr. 234655 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 15729/21.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 144/21.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 631/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 163/2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 5 şi adresa nr. 

76410/2018 emisă de Primăria Sectorului 5; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

700/09.07.2014; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în 

vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor 

părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 5 să efectueze toate operaţiunile 

necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), sector 5, Bucureşti, 

ce aparține domeniului public al Municipiului București și se află în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5, înscris în cartea funciară nr. 234655 cu suprafața de 51948 mp, în trei loturi, respectiv: 

- Lotul nr. 1, având număr cadastral 234937 în suprafață măsurată de 48958 mp, identificat conform 

anexei nr. 1 „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Lot 1”, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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- Lotul nr. 2, având număr cadastral 234938 în suprafaţă măsurată de 1495 mp, identificat conform 

anexei nr. 2 „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Lot 2”, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

- Lotul nr. 3, având număr cadastral 234939 în suprafaţă măsurată de 1495 mp, identificat conform 

anexei nr. 3 „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Lot 3”, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

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

Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului 

București situat adiacent proprietății din strada Ștefan Negulescu nr. 31, sector 1, în 

suprafață de 26 mp, necesar extinderii locuinței 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Patrimoniu 

nr. 13024/1/06.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 168/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 632/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/30.06.2017, 

privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 

mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         

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

adiacent proprietății din strada Ștefan Negulescu, nr. 31, sector 1, în suprafață de 26 mp, identificat pe 

planul cadastral scara 1:500 (anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a imobilului -  teren de construcţii - situat în 

intravilanul Municipiului Bucureşti, adiacent proprietății din Ștefan Negulescu nr. 31, sector 1, în suprafață 

de 26 mp, în favoarea domnului Popa Ștefan Cristian. 

 Art.2 Terenul menţionat la art.1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, 

a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

 Art.3 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) al prezentei 

hotărâri se vor face prin grija și pe cheltuiala persoanei nominalizate la art. 1, alin. (2). 

 Art.4 Contractul de concesiune se va încheia după înscrierea terenului în cartea funciară București. 

 

 Art.5 Redevenţa anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

211/30.08.2006, modificată, este de 474,97 Euro/an, reprezentând 2.207,90 lei/an. Suma va fi actualizată 
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la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât 

redevenţa aprobată prin prezenta hotărâre. 

 Art.6 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu 

jumătate din durata iniţială a concesiunii, cu acordul autorităţii concedente. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului 

București situat adiacent proprietății din Calea Griviței nr. 183, sector 1, în suprafață de 75 

mp, necesar extinderii locuinței 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Patrimoniu 

nr. 924/1/06.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 169/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 633/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/30.06.2017, 

privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 

mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         

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

adiacent proprietății din Calea Griviței, nr.183, sector 1, în suprafață de 75 mp, identificat pe planul 

cadastral scara 1:500 (anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcţii - situat în 

intravilanul Municipiului Bucureşti, adiacent proprietății din Calea Griviței nr. 183, sector 1, în suprafață de 

75 mp, în favoarea domnului Jabra Jihad. 

 Art.2 Terenul menţionat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, 

a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

 Art.3 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) al prezentei 

hotărâri se vor face prin grija și pe cheltuiala persoanei nominalizate la art. 1, alin. (2). 

 Art.4 Contractul de concesiune se va încheia după înscrierea terenului în cartea funciară București. 

 Art.5 Redevenţa anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

211/30.08.2006, modificată, este de 1.798,16 Euro/an, reprezentând 8.358,75 lei/an. Suma va fi 

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

mică decât redevenţa aprobată prin prezenta hotărâre. 
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 Art.6 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu 

jumătate din durata iniţială a concesiunii, cu acordul autorităţii concedente. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea de principiu a achiziționării imobilului situat în strada Batiștei nr.14, 

sectorul 2, București 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5436/03.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 170/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 634/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

dreptului de preemțiune nr. 5098/14.08.2018, aprobată de Primarul General al Municipiului București;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

(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 de principiu achiziționarea imobilului situat în strada Batiștei nr. 14, sectorul 2, 

București, cu destinația de spațiu cultural, identificat conform extrasului de Carte funciară nr. 228028-C1-

U1, (anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

a imobilului menționat la art.1. 

 Art.3 Sumele necesare realizării achiziției vor fi suportate din bugetul local al Municipiului București. 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 631 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Odei nr. 72-74, 

Sector 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 61/25.09.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 636/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 1414/1451615/02.11.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 26/18.05.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 59/18.12.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 23/26.03.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1609512/30.03.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1515022/8675/13.07.2017; 

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

1927/14.02.2018; 

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

– Ilfov: aviz nr. 518/18-SU-BIF-A/26.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Odei nr. 72-74, Sector 4, Bucureşti în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 40/18.06.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - 

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

nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4  Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Orhideelor nr. 62, Lot 2 

Sector 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 60/25.09.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 637/25.09.2018 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. 1898/70/O/28361/19.09.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 55/19.12.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 13/09.03.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 79/15.09.2015; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1437386/22.07.2016; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1310558/6573/19.03.2015; 

- Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Patrimoniu Cultural: aviz nr. 297/U/03.10.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Orhideelor nr.62, Lot 2, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 35/31.05.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Traian nr. 125 (nr. provizoriu 125B), 

Sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 59/25.09.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 638/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 674/1410851/10.05.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 51/25.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 14/29.05.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 29/06.11.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1578398/29.11.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1559129/15966/16.10.2017; 

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

nr. 102/Z/23.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Traian nr. 125 (nr. provizoriu 125B), Sector 2, 

Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 28/26.03.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

Urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4  Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


112 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Barbu Văcărescu nr. 164E, 

Sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 58/25.09.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 639/25.09.2018 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 2 – Certificat de urbanism nr. 817/46V/23.06.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 62/28.10.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 14/27.07.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1617315/11.05.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 158557/1571160/04.04.2018; 

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

– Ilfov: aviz nr. 336643/05.07.2017; 

- Apa Nova București: aviz nr. 91614574/29.08.2016; 

- Enel Distribuție Muntenia: aviz nr. 165811936/02.09.2016; 

- Distrigaz Sud Rețele – ENGIE: aviz nr. 311.871.119/07.09.2017; 

- Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice: aviz nr. 79175/26.10.2016; 

- Telekom România Communication S.A.: aviz nr. 100/05.03.01/2316/24.08.2016; 

- Regia Autonomă de Transport București: aviz nr. BAE 13877?21.08.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Română: aviz de principiu nr. 18385/781/20.12.2017; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Barbu Văcărescu nr. 164E, Sector 2, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 42/04.07.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art.4  Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 635 

 

 

 

 

 

*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 participarea Municipiului București, prin Consiliul General al 

Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Publicitate și 

Afișaj București S.A. 

 

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

specialitate al Direcţiei Guvernanță Corporativă nr. 1096/18.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 230/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 642/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/06.09.2018 a Companiei Municipale 

Publicitate și Afișaj București S.A. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social, cu suma de 8.000.000 lei, a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 

București S.A. 

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 

București S.A. este de 18.200.000 lei, divizat în 1.820.000 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, 

deținute astfel: 

 Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 18.199.880 

lei, divizat în 1.819.988 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.9993% din capitalul social 

total al societății; 
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 Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 

acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.0007% din capitalul social total al societății. 

 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. în cuantum de 8.000.000 lei, reprezentând 

aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. se va modifica în 

mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 participarea Municipiului București, prin Consiliul General al 

Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale 

Parking București S.A. 

 

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

specialitate al Direcţiei Guvernanță Corporativă nr. 1102/19.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 231/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 641/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14/11.09.2018 a Companiei 

Municipale Parking București S.A. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social, cu suma de 150.000.000 lei, a Companiei Municipale Parking București S.A. 

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Parking București 

S.A. este de 174.000.000 lei, divizat în 174.000.000 acțiuni, cu valoare nominală de 1,00 leu fiecare, 

deținute astfel: 

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 

173.999.826 lei, divizat în 173.999.826 acțiuni nominale, în valoare de 1,00 leu fiecare, 

reprezentând 99.9999% din capitalul social total al societății; 
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- Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 174 lei, divizat în 174 

acțiuni nominale, în valoare de 1,00 leu fiecare, reprezentând 0.0001% din capitalul social total al 

societății. 

 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Parking București S.A. în cuantum de 150.000.000 lei, reprezentând aportul 

Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Parking București S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 637 



118 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al 

Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale 

Imobiliara București S.A. 

 

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

specialitate al Direcţiei Guvernanță Corporativă nr. 1103/19.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 232/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 640/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/06.09.2018 a Companiei 

Municipale Imobiliara București S.A. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, 

la majorarea de capital social, cu suma de 190.000.000 lei, a Companiei Municipale Imobiliara București 

S.A. 

 Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Imobiliara București 

S.A. este de 247.135.000 lei, divizat în 24.713.500 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute 

astfel: 

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 

247.134.880 lei, divizat în 24.713.488 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

99.9999514437% din capitalul social total al societății; 
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- Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 

acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.0000485563% din capitalul social total al 

societății. 

 Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Imobiliara București S.A. în cuantum de 190.000.000 lei, reprezentând aportul 

Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București. 

 Art.4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 638 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea sumelor repartizate bugetelor sectoarelor Municipiului București a 

sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțate locală, conform Legii nr. 

2/2018 a bugetului de stat și O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 10.034/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 233/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 643/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Regională a Finanțelor 

Publice București nr. 60906/12.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Anexei 5, Coloana 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018; 

 - Art. 6 alin. (4) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018; 

 - Art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Suma de 50.964 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului 

București (Anexa 5, Coloana 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat), majorează repartizarea în anul 2018 pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, pe fiecare sector astfel:  

- Sectorul 1       5.978 mii lei 

- Sectorul 2       8.873 mii lei 

- Sectorul 3       11.813 mii lei 

- Sectorul 4       11.360 mii lei 



121 

 

- Sectorul 5                0 lei 

- Sectorul 6       12.940 mii lei 

 Art.2 Repartizarea sumelor, aprobate la art. 1, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, se stabilește la nivelul fiecărui sector în parte. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice a 

Municipiului București, Instituției Prefectului Municipiului București și sectoarelor Municipiului București. 

 

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 639 
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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. 40” 

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. 4684/21.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 85/25.09.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 245/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

689/26.09.2018; 

 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; 

 Ținând cont de selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizarea și dotarea 

liniei de tramvai nr. 40˝, cod SMIS 122604 care prevede achiziția a 10 tramvaie din gama de 36 m şi 

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

de 100.701.895,13 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: 

 

 Art.1 Se aprobă proiectul ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
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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. 40”, în 

cuantum de 100.701.895,13 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. 40”. 

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

„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40”, 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. 40”, 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 640 
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Consiliu General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 590/06.09.2018 privind cooperarea între Municipiul București și 

Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului de Judo “Liga 

Europei” – “Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 decembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5943/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 74/25.09.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 690/26.09.2018; 

 Luând în considerare adresa oficială a Federației Române de Judo nr. 878/20.09.2018;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a 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.I Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 590/06.09.2018 privind cooperarea 

între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului de Judo “Liga 

Europei” – “Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 decembrie 2018 se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. Articolul 2 din Acordul de parteneriat, anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 590/06.09.2018 privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în 

vederea organizării Turneului de Judo “Liga Europei” – “Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 

decembrie 2018, va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 Obiectul Acordului: 

 Susținerea reciprocă în vederea organizării Turneului de Judo “Liga Europei” – “Liga Campionilor”, la 

București, în perioada 07 - 09 decembrie 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o 

convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a organiza Turneul de Judo “Liga 

Europei” – “Liga Campionilor” pentru promovarea sportului și creșterea atractivității orașului București ca 

destinație turistică. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi 

persoane juridice constituite de/între parteneri”. 
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2. Articolul 3 alin. (1) din Acordul de parteneriat, anexă la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 590/06.09.2018 privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română 

de Judo în vederea organizării Turneului de Judo “Liga Europei” – “Liga Campionilor”, la București, în 

perioada 08 - 09 decembrie 2018, va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 1) Municipiul  București: 

a) va organiza în cadrul Turneului “Liga Europei” – “Liga Campionilor” unele evenimente cu caracter 

cultural-artistic și altele asemenea, în scopul promovării patrimoniului cultural și creșterii atractivității 

orașului București ca destinație turistică, în contextul Anului Centenarului Marii Uniri  

b) va asigura sprijin financiar pentru acoperirea unor cheltuieli efective de organizare a evenimentului 

Turneului  de Judo “Liga Europei” – “Liga Campionilor” 2018, cu încadrarea în bugetul anual aprobat. 

c) va asigura fondurile necesare pentru premierea sportivilor participanți la Turneul de Judo “Liga Europei” 

– “Liga Campionilor” 2018, în cuantum de 942.000 lei, cu TVA, cu încadrarea în bugetul anual aprobat. 

d) va suporta taxa de organizare a evenimentului, în cuantum de 706.500 lei, cu TVA, care urmează a fi 

plătită către Uniunea Europeană de Judo”. 

3. Articolul 3 alin. (2) din Acordul de parteneriat, anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 590/06.09.2018 

privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului 

de Judo “Liga Europei” – “Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 decembrie 2018, va avea 

următorul cuprins: 

“2) Federația Română de Judo 

a) va asigura toată infrastructura și logistica necesară organizării competiției, respectiv, suprafața de joc, 

echipamente, saltele etc, mijloace de transport pentru oficialii Federației Europene de Judo precum si 

personalul auxiliar pentru competiție - arbitrii, oficiali auxiliari, ghizi ai evenimentului. 

b) va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor 

canalelor de comunicare în plan național și internațional în cadrul evenimentului sportiv Turneul  de Judo 

“Liga Europei” – “Liga Campionilor”, București, 07 - 09 decembrie 2018. 

c)va menționa pe materialele publicitare realizate cu această ocazie, elementele de identitate vizuală și 

contribuția Municipiului București la organizarea Turneului  de Judo “Liga Europei” – “Liga Campionilor”, 

București, 07 - 09 decembrie 2018. 

d) va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și prin 

atragere de sponsori”; 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 590/06.09.2018 privind cooperarea între Municipiul 

București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului de Judo “Liga Europei” – “Liga 

Campionilor”, rămân neschimbate. 

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

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 641 
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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 - Direcţia Financiar Contabilitate Buget nr. 10290/25.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 244/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 688/26.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

 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  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 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 Bucureşti, prin aparatul său de specialitate, va rectifica 

corespunzător bugetele şi anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

instituţiile 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 secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

în bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii rectificate prin 

prezenta hotărâre.  

 

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 642 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 337/2017 privind susținerea în 

competițiile interne și internaționale 

 

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

comun de specialitate al Direcției cultură, învățământ, turism și PROEDUS nr. 5984/21.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 75/25.09.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 692/26.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative. 

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

215/2001 privind 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 Articolul 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 337/2017 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 ” Art.1 Se aprobă premierea elevilor din unitățile de învățământ bucureștene pentru următoarele 

categorii: 

- Olimpicii naționali la olimpiadele școlare, organizate pe discipline  de învățământ, la etapa 

națională a olimpiadelor aprobate și finanțate de Ministerul Educației Naționale, exceptând 

pregătirea sportivă teoretică, educația fizică și sportul („Olimpiada națională a sportului școlar” și 

„Gimnaziada”); 

- Olimpicii internaționali de curricula școlară; 

- Șefii de promoție ai unității de învățământ pe durata celor 4 ani de studiu; 

- Campionii naționali care au obținut premii în cadrul campionatelor naționale organizate de către 

federațiile de profil înscrise în Registrul sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului; 

- Campionii europeni la competițiile internaționale oficiale; 

- Campionii mondiali la competițiile internaționale oficiale; 

- Campionii olimpici sportivi la competițiile internaționale oficiale; 

- Câștigătorii campionatelor organizate de NASA și Agenția Spațială Europeană; 

- Cei ce au obținut media 10 la examenul de Evaluare națională; 

- Cei ce au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, în cadrul proiectelor derulate de Centrul 

de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în conformitate cu regulamentul de 

organizare și funcționare al instituției și parteneriatele încheiate în condițiile legii la nivel local.” 
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 Art.II Articolul 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, se modifică și  va avea 

următorul cuprins: „Se aprobă Regulamentul privind susținerea elevilor bucureșteni cu performanțe 

deosebite în competițiile interne și internaționale, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

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

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Administrației Grădina Zoologică 

 

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

specialitate al  Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 10992/1/24.09.2018.  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 246/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 691/26.09.2018 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 ; 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 83 posturi, din care 6 posturi de conducere, statul de 

funcţii şi Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Grădina Zoologică, conform anexelor 

1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației  Lacuri,  Parcuri și  Agrement București, 

prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

a) Poziția 236 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I  

b) Poziția 238 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I  

c) Poziția 239 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I 

d) Poziția 240 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I    

e) Poziția 241 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I 

f) Poziția 242 - muncitor calificat (M;G) treapta profesională I 

g) Poziția 244 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I 

h) Poziția 246 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I 

i) Poziția 249 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I 

j) Poziția 250 - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională I 
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 Art.3 (1) Articolul 2 alin. (3) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013 

și anexele 5a și 5b la această hotărâre se abrogă.                    

 (2)  Articolul 1 și anexele 1 și 2 din Hotărârea Consiliului General al Muncipiului 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 art. 2 

din prezenta hotărâre.  

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

Administrația Grădina Zoologică și Administrația  Lacuri,  Parcuri și  Agrement 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


132 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la 

asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București 

”METROREX” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei 

stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 

 

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

specialitate al Direcției Generale Infrastructură – Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 

933/16.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 86/25.09.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 687/26.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând cont de: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 152/14.06.2018 și Protocolul de 

intenție anexă la această hotărâre; 

- Adresa Primăriei Sectorului 4 București nr. P.7/795/25.06.2018; 

- Nota privind îndreptarea erorilor materiale  din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

4 nr. 152/14.06.2018 nr. P.7/778/20.06.2018; 

 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 4 al Municipiului București de a hotărî cu 

privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul 

București ”METROREX” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind 

edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de metrou Berceni și Șoseaua de 

Centură. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București 

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 645 



134 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr  

345/15.11.2016 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Juridic nr. 21019/19.09.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 644/25.09.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică nr. 759/17.09.2018 înregistrată 

la Cabinet Secretar General cu nr. 3596/6/17.09.2018 şi la Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică nr. 

5587/18.09.2018 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Se validează domnul Cazan Laurenţiu - Valentin, director general al Direcţiei Generale de 

Jandarmi a Municipiului Bucureşti în locui domnului Mastan Alin - Ionel, ca membru al Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti. 

 Art.ll Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 345/2016 se modifică în mod 

corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 345/2016 

rămân neschimbate. 

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

Autorittaea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 646 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului „C.l. NOTTARA" 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9496/1/23.08.2018 şi Direcţiei 

Cultură, Sport, Turism nr. 5317/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de cultură şi culte nr. 63/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 645/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Potrivit prevederilor 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; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 

353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 648/2017; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă statul de funcţii al Teatrului „C.l. NOTTARA", instituţie publică de cultură de interes 

local al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2 Prevederile din art. 1 referitoare la statul de funcţii al Teatrului " C.l. NOTTARA", precum şi 

anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 648/2017 se abrogă, celelalte 

prevederi rămânând neschimbate. 

 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul „C.l. NOTTARA" 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 647 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Autorităţii pentru Supravegherea şi 

Protecţia Animalelor Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9941/1/30.08.2018, întocmit în baza Notei de 

fundamentare şi a documentaţiei Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 234/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 646/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată, conform Legii nr. 258/2013; 

 - Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

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

 - HotărâriiConsiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 170/2017 privind aprobarea Strategiei 

pentru protecţia şi bunăstarea animalelor în Municipiul Bucureşti. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.19, şi art. 45 alin. (1) din 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R E Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 100 de posturi, din care 17 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii pentru Supravegherea şi 

Protecţia Animalelor Bucureşti, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prevederile art. 2 alin. (5) și anexele 7a) și 7b) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea. 

 Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, cu 

modificările și completările ulterioare rămân neschimbate. 
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 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Teatrului Municipal "Lucia 

Sturdza Bulandra” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10687/1/18.09.2018 și Direcţiei 

Cultură, Învăţământ, Turism nr. 5483/18.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 235/25.09.2018, raportul Comisiei cultură şi 

culte nr. 64/25.09.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 647/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 148 posturi, din care 13 posturi de conducere, statul 

de funcţii si Regulamentul de organizare şi funcționare ale Teatrului Municipal ”Lucia Sturdza Bulandra”, 

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

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 408/2016, cu modificările ulterioare, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


141 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 6 din  Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale 

aflate în administrarea municipalităţii, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti 

 

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

specialitate al Directiei Managementul Resurselor Umane nr. 10776/1/18.09.2018.  

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 68/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 648/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de Nota de fundamentare a Administratiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, 

transmisă prin adresa nr. 21506/18.09.2018 şi înregistrată la Direcţia Managementul Resurselor Umane cu 

nr.  10776/18.09.2018. 

 Luând în considerare avizul conform, emis de către Ministerului Sănătăţii, privind structurile 

organizatorice ale spitalelor prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 6 din prezenta hotărâre; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art.18 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se aprobă modificarea anexei 2, “Structură organizatorică a Spitalului Clinic  Dr. I. 

Cantacuzino” din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018, conform anexei 1 

din prezenta hotărâre. 

 Art. II Se aprobă modificarea anexei 6 “Structură organizatorică a  Centrului de Boli Reumatismale  

Dr. Ion Stoia“ din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018, conform anexei 2 

din prezenta hotărâre. 

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

 Art.IV Anexele 2 și 6 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018 își 

încetează aplicabilitatea.  
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 Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018  

rămân neschimbate. 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și spitalele prevăzute la art. I și art. II vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10384/1/17.09.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5818/17.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 236/25.09.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 65/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 649/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum si stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

desfășurarea de activități de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 142 posturi, din care 12 posturi de conducere,  statul 

de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, 

conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2018, precum și orice alte 

prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București şi 

Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 și Regulamentului 

de organizare și funcționare ale Centrului Cultural ”EXPO ARTE” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10675/1/17.09.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5886/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 237/25.09.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 66/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 650/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare ;  

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor art. III din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

565/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 327/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 11 posturi, din care 3 posturi de conducere,  statul de 

funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului Cultural ”EXPO ARTE”, conform anexelor 

1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Art. 3 și art. 4, precum și anexele nr. 1-3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 327/2018  îşi încetează aplicabilitatea. 

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

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Comedie 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10798/1/20.09.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5937/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 238/25.09.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 67/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 651/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum si stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

desfășurarea de activități de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 122 posturi, din care 14 posturi de conducere,  statul 

de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului de Comedie, conform anexelor 1, 2 şi 

3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 381/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

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

Teatrul de Comedie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



148 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 și  

Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Animație ”Țăndărică” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10771/1/20.09.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5950/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 239/25.09.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 68/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 652/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

desfășurarea de activități de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 98 posturi, din care 9 posturi de conducere,  statul de 

funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului de Animație ”Țăndărică”, conform 

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

 Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 380/2016, precum și orice alte 

prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București şi 

Teatrul de Animație ”Țăndărică” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ODEON 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10720/1/18.09.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5923/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 240/25.09.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 69/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 653/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

desfășurarea de activități de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 168 posturi, din care 13 posturi de conducere,  statul 

de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului ODEON, conform anexelor 1, 2 şi 3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 382/2016 se abrogă. 

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

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

din data de 26.09.2018. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 și funcționare ale 

Centrului  de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București 

 

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

specialitate comun a  Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 10789/1/20.09.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5938/20.09.2018.  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 241/25.09.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 70/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 654/25.09.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Nota de fundamentare a Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului 

București nr. 18289/ 17.09.2017, transmisă prin adresa nr. 18275/17.09.2018, înregistrată la Direcția 

Managementul Resurselor Umane sub nr. 10789/18.09.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 39 posturi, din care 6 posturi de conducere, statul de 

funcţii şi Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului  de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului 

București, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Articolul 2 (20), precum și anexele  nr. 21.a și 21.b din Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 305/2013, astfel cum au fost modificate și completate în baza Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 477/2017 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă 

prevedere contrară prezentei hotărâri. 

 Art.3 (1) Se aprobă reducerea numărului total de posturi ale Administrației  Lacuri,  Parcuri și  

Agrement București, astfel: 
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 Poziția din statul de funcții aprobat: 

223 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I  

224 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I  

225 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I  

226 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I    

227 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I. 

228 - muncitor  calificat (M;G) treapta profesională I. 

230 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I. 

231 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I. 

234 - muncitor calificat  (M;G) treapta profesională I. 

235 - muncitor calificat  (M;G) treaptă profesională I. 

  (2)  Articolul 1 și anexele 1 și 2 din Hotărârea Consiliului General al Muncipiului 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, 

Centrul  de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București și Administrația  Lacuri,  Parcuri și  Agrement 

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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Administraţiei 

Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate al  Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10897/1/20.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 242/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 655/25.09.2018 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 ;  

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr.428/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 165 posturi, din care 22 de conducere, statul de 

funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului Imobiliar, conform anexelor 

1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se reduce numărul total de posturi, respectiv numărul de posturi de conducere al Administrației 

Lacuri, Parcuri și Agrement București, prin desființarea următoarelor posturi vacante de natură 

contractuală: 

a) poziția nr.214 din statul de funcții – referent  (M), treapta profesională IA 

b) poziția nr.215 din statul de funcții – șef formație muncitori (M), treapta profesională II 

c) poziția nr.216 din statul de funcții – șef formație muncitori (M), treapta profesională II 

d) poziția nr.221 din statul de funcții – muncitor calificat (M;G), gradul II 

e) poziția nr.222 din statul de funcții – muncitor calificat (M;G), gradul II 

 Art.3 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 195/2018, modificată 

conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

327/2018, îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art.4 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 428/2018,  se modifică în 

consecință conform art. 2 din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Administraţia Fondului 

Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de 

specialitate al Primarului General al Municipiului București, în aparatul 

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în 

cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10824/1/18.09.2018 și al Direcției 

Generale Economice nr. 8602/18.09.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 243/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 656/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare procesul–verbal încheiat în urma consultării cu organizațiile sindicale 

reprezentative la nivel de unitate și, după caz, cu reprezentanții salariaților, înregistrat la Direcția 

Managementul Resurselor Umane cu nr. 6082/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 11 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările aduse de Legea nr. 80/2018; 

 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (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.I Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.II Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.III Drepturile salariale ale personalului din cadrul instituțiilor publice de interes local ale 

Municipiului București se stabilesc prin decizie a conducătorilor acestora. 

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

instituțiile publice de interes local ale Municipiului București nominalizate în anexa nr. 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 pentru 

aprobarea asocierii cu Asociația Art Conservation Support în vederea finanțării 

și derulării în comun a proiectului cultural – artistic „Pași către renașterea 

Muzeului Teatrului Românesc” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5159/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 71/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 55/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 13/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 657/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de 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; 

 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 în vederea asocierii cu 

Asociația Art Conservation Support în scopul finanțării și derulării în comun a proiectului cultural – artistic 

„Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc”. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 659 
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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 

pentru aprobarea asocierii cu Asociația Salonul de Proiecte în 

vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural 

„Arhiva fotografică și istoria în transformare” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5157/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 72/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 56/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 14/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 658/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de 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; 

 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,   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 în vederea asocierii cu 

Asociația Salonul de Proiecte în scopul finanțării și derulării în comun a proiectului cultural „Arhiva 

fotografică și istoria în transformare”. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 660 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5154/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 73/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 57/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 15/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 659/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de 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;            

 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 în vederea asocierii cu 

Fundația Calea Victoriei 2007 în scopul finanțării și derulării în comun a proiectului cultural-artistic 

Caravana Centenar. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 661 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru 

aprobarea asocierii cu Uniunea de Creație Interpretativă a 

Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în 

comun a proiectului cultural „100 de ani în 100 de concerte” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5153/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 74/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 58/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 16/25.09.2018  și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 660/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 255/07.08.2018 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 Uniunea de Creație 

Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea desfășurării Proiectului 100 de ani în 100 de 

concerte, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019; 

 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 în vederea asocierii cu 

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în scopul finanțării și derulării în comun a 

proiectului cultural 100 de ani în 100 de concerte. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 662 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru 

aprobarea asocierii cu Asociația Ance Europe în vederea 

finanțării și derulării în comun a proiectului 100 de ani de gândire 

filosofică românească 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5151/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 75/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 59/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 17/25.09.2018  și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 661/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 253/07.08.2018 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 Ance Europe, în 

vederea desfășurării Proiectului 100 de ani de gândire filosofică românească, ce se va desfășura în 

perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018; 

 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 în vederea asocierii cu 

Asociația Ance Europe în scopul finanțării și derulării în comun a proiectului 100 de ani de gândire 

filosofică românească. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 663 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru 

aprobarea asocierii cu SC Raccourci SRL în vederea finanțării și 

derulării în comun a proiectului cultural Memoria Marelui Război și 

a Marii Uniri în București. 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5152/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 76/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 60/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 18/25.09.2018  și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 662/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 254/07.08.2018 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 SC Raccourci SRL, în 

vederea desfășurării Proiectului Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București, ce se va desfășura 

în perioada 01.10.2018 – 15.12.2018; 

            

 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 în vederea asocierii cu 

SC Raccourci SRL, în scopul finanțării și derulării în comun a proiectului cultural Memoria Marelui Război 

și a Marii Uniri în București. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 664 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru 

aprobarea asocierii cu Uniunea Artiștilor Plastici din România în 

vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural artistic 

„Grafica Românească 2018 sub semnul Unirii” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5145/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 77/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 61/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 19/25.09.2018  și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 663/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 191/12.07.2018 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 Uniunea Artiștilor Plastici 

din România, în vederea organizării Proiectului cultural – artistic „Grafica Românească 2018 sub semnul 

Unirii” 

            

 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, 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 în vederea asocierii cu 

Uniunea Artiștilor Plastici din România în scopul finanțării și derulării în comun a proiectului cultural artistic 

„GRAFICA ROMÂNEASCĂ 2018 SUB SEMNUL UNIRII”. 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 665 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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. 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5155/K/2012/28.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 78/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 62/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 20/25.09.2018  și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 664/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de 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; 

 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, 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 în vederea asocierii cu 

Fundația Lowendal în scopul finanțării și derulării în comun a Proiectului România 100: SCENOGRAFIE. 

PICTURĂ. COSTUM.  

          

 

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

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

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 666 
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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 Teofor, în vederea finanțării și derulării în comun a 

proiectului „Destinul European al României”, 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. 5842/18.09.2018; 

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

nr. 63/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali 

nr. 21/25.09.2018  și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 665/25.09.2018  din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 276/12.09.2018 prin care se 

solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 

1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării și 

derulării în comun a proiectului „Destinul European al României”, în perioada octombrie – decembrie 2018; 

 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 Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Destinul 

European al României”, 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 26.09.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 667 
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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 și Sănătate Mens Sana, în vederea finanțării și derulării 

în comun a proiectului ”Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”, 22 

zile, 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. 5887/19.09.2018; 

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

nr. 64/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali 

nr. 22/25.09.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 54/25.09.2018  și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 666/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/12.07.2018 prin care se 

solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 

1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea 

finanțării și derulării în comun a proiectului „Rădăcini Sănătoase, orizonturi largi”, în perioada octombrie – 

decembrie 2018; 

 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 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.           

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

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

 

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

data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 668 



169 

 

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 1001, în vederea finanțării și 

derulării în comun a proiectului cultural – artistic ”Calea Victoriei 91-93”, 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. 5888/19.09.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 79/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 65/25.09.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 23/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 667/25.09.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 190/12.07.2018 prin care se 

solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 

1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația 1001 Arte, în vederea finanțării și derulării în comun a 

proiectului „Calea Victoriei 91-93”; 

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

 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 Asociația 1001 Arte, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Calea Victoriei 91-93”, 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 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 669 



170 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr. 3 

 

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

specialitate nr. 5882/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 55/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 668/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Simion Ximena și domnul Simion Safir, ca reprezentanți ai Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3.   

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr.550/31.10.2017 privind desemnarea a 

doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.3 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 670 



171 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr. 1, Sector 2 

 

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

specialitate nr. 5883/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 56/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 669/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Popescu Lenuța și domnul Artimon Marian, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, Sector 2.   

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr.551/31.10.2017 privind desemnarea a 

doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.1 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 671 



172 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr. 2, sector 2 

 

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

specialitate nr. 5884/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 57/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 670/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Podar Marian și domnul Paul Adrian Crăciun, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2.   

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr.552/31.10.2017 privind desemnarea a 

doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.2, sector 2 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 672 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr. 4, sector 4 

 

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

specialitate nr. 5885/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 58/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 671/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Sebeșan Mircea Radu și domnul Cojocaru Andrei, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4.   

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr.553/31.10.2017 privind desemnarea a 

doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.4, sector 4 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 673 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr. 5, sector 3 

 

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

specialitate nr. 5881/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 59/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 672/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Ciudomirov Mihai Andrei și domnul Ionescu Tudor Tim, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3.   

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr.554/31.10.2017 privind desemnarea a 

doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.5, sector 3 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 674 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

„Sfântul Nicolae”, sector 4 

 

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

specialitate nr. 5870/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 60/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 673/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Bogdan Edith și domnul Țugui Matei, ca reprezentanți ai Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială  nr.7, sector 1.  

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 555/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae” , sector 4  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 675 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr.7, sector 1 

 

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

specialitate nr. 5880/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 61/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 674/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Ștefan George Alin și domnul Ivan Florin, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială  nr.7, sector 1.  

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 556/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.7, sector 1  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 676 



177 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr.8, sector 1 

 

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

specialitate nr. 5879/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 62/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 675/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Grecia Bogdan și domnul Botan Ciprian, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială  nr.8, sector 1.  

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 557/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.8, sector 1  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 677 



178 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr.10, sector 1 

 

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

specialitate nr. 5877/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 63/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 676/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Pascu Georgiana Elena și doamna Iacoblev Liuba, ca reprezentanți 

ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.10, sector 1.  

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 558/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.10, sector 1  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 678 



179 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

„Constantin Păunescu”, sector 6 

 

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

specialitate nr. 5869/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 64/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 677/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Săndulescu Nina și doamna Rădulescu Ionica, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, sector 6. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 559/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, sector 6  se 

abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 679 



180 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

pentru Deficienți de Vedere, sector 2 

 

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

specialitate nr. 5868/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 65/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 678/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Cucu Alexandra și domnul Ionescu Tudor Tim, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 560/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2 

se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 680 



181 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

pentru Surzi nr.1, sector 1 

 

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

specialitate nr. 5871/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 66/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 679/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Săndulescu Nina și domnul Zamfir Victor, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.1 sector 1. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 561/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.1, sector 1 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 681 



182 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială 

pentru Deficienți de Auz „ Sfânta Maria”, sector 6 

 

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

specialitate nr. 5872/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 67/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 680/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Neacșu Ioana Mihaela și domnul Leonte Liviu, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „ Sfânta Maria”, sector 

6. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 562/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „ Sfânta 

Maria”, sector 6 se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 682 



183 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic 

Special Regina Elisabeta, sector 2 

 

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

specialitate nr. 5873/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 68/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 681/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Bârdeanu Andreea Raluca și domnul Ursu Ion, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, sector 2.  

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 563/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Liceul Tehnologic Special 

Regina Elisabeta, Sector 2  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 683 



184 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic 

Special Nr.3, sector 2 

 

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

specialitate nr. 5874/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 69/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 682/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Raiciu Daniela, domnul Voicu Valentin Ion și domnul Țuțu Radu 

Cristian, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul 

de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Nr.3, sector 2.  

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 566/31.10.2017 privind desemnarea 

a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru  Liceul Tehnologic Special 

Nr.3, sector 2  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 684 



185 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială 

Nr.2, sector 2 

 

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

specialitate nr. 5875/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 70/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 683/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Țuțu Radu Cristian și domnul Răzvan Andrei, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat Școala Profesională Specială Nr.2, sector 2. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 564/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială Nr.2, Sector 2  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 685 



186 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială 

Nr.3, sector 2 

 

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

specialitate nr. 5876/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 71/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 684/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna German Cornelia Florina și domnul Șuhan Valeriu Nicolae, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de membri în Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Profesională Specială Nr.3, sector 2. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 565/31.10.2017 privind desemnarea 

a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială Nr.3, Sector 2  se abrogă. 

 Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 686 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru 

Hipoacuzici nr.65, sector 1 

 

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

specialitate nr. 5867/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 72/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 685/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Stroe Bogdan Cristian, ca reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti,în calitate de membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special 

de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65, Sector 1.   

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 567/31.10.2017 privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr.65, sector 1 se abrogă. 

 Art.3 Persoana nominalizată la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 687 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca 

membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială 

nr.9, Sector 5 

 

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

specialitate nr. 5878/19.09.2018 al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 73/2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 686/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Ostafe Laura, ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti,în calitate de membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat 

Școala Gimnazială Specială nr.9, sector 5.    

 Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 568/31.10.2017 privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr.9, Sector 5 se abrogă. 

 Art.3 Persoana nominalizată la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.09.2018 

Nr. 688  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  cceennttrraalliizzaatt  ppee  aannuull  22001188  

 
 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  1 şi  Raportul de  specialitate nr. 

G/2878/06.09.2018 întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de amendamentul nr.19/12.09.2018 propus de trei membrii ai Comisiei de studii, 

prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, completat în timpul ședinței;  

 Luând în considerare Raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și 

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare  prevederile art. 19  și art. 20 alin (1) lit. a) şi c)  din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Văzând adresa nr. 827226/3744/06.09.2018 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite și 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021; 

 În temeiul art.45 alin.(2)  lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea  administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în valoare de 1.357.963,08 mii lei cu 9.270,85 mii lei, devenind astfel 1.367.233,93 mii lei, 

conform anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se 

prezintă astfel: 
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             -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IULIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.357.963,08 1.367.233,93 +9.270,85 

Secțiunea de funcționare 1.072.802,24 1.069.684,09 -3.118,15 

Secțiunea de dezvoltare 285.160,84 297.549,84 +12.389,00 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.118.023,65 1.127.273,22 +9.249,57 

Secțiunea de funcționare 1.047.073,31 1.043.933,88 -3.139,43 

Secțiunea de dezvoltare 70.950,34 83.339,34 +12.389,00 

VENITURILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

26.018,93 26.040,21 +21,28 

Secțiunea de funcționare 25.728,93 25.750,21 +21,28 

Secțiunea de dezvoltare 290,00 290,00 -199,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.127.273,22 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 26.040,21 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

nerectificandu-se; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei 

nerectificandu-se. 
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 Art.2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în sumă de 1.456.303,12 mii lei cu 9.270,85 mii lei, devenind astfel 1.465.573,97 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 

IULIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

SEPTEMBRIE 

INFLUENT

E 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.456.303,12 1.465.573,97 +9.270,85 

Secțiunea de funcționare 1.079.567,62 1.076.749,47 -3.118,15 

Secțiunea de dezvoltare 376.435,50 388.824,50 +12.389,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  LOCAL   

AL SECTORULUI 1 
1.209.298,31 1.218.547,88 +9.249,57 

Secțiunea de funcționare 1.047.073,31 1.043.933,88 -3.139,43 

Secțiunea de dezvoltare 162.225,00 174.614,00 +12.389,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

33.084,31 33.105,59 +21,28 

Secțiunea de funcționare 32.794,31 32.815,59 +21,28 

Secțiunea de dezvoltare 290,00 290,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii lei, se 

acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după 
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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 modificarile si 

completarile ulterioare, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor 

precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, conform 

art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 2.946,00 mii lei este 

utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art.2.1. - Se aprobă majorarea cu 9.249,57 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în 

valoare de 1.209.298,31 mii lei, devenind  1.218.547,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.218.547,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.043.933,88 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 174.614,00 mii lei. 

 

 (2) 71.703,21 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 67.083,21 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.620,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2); 

   

 (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, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care: 
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- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se;  

 

 (5) 1.094,00 mii lei pentru Aparare Nationala 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, nerectificandu-se; 

 

 (6) 49.502,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranta Nationala capitolul 61.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.026,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.476,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

             

 (7) 269.411,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 251.013,14 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.398,00 mii lei, rectificandu-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); 

 

 (8) 59.297,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.484,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);  

 

 (9) 166.048,77 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 117.648,77 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 48.400,00 mii lei, rectificandu-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) 248.712,00 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.468,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 37.244,00 mii lei, rectificandu-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) 70.413,00 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 8.703,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4);  

 

 (12) 170.886,00 mii lei pentru Protectia Mediului capitolul 74.02, din care: 
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- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.750,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.136,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2); 

 

 (13) 46.901,76 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 14.635,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3);  

 

 Art.2.2. - Se aprobă majorarea cu 21,28 mii lei a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2018 in valoare de 33.084,31 mii lei, 

devenind 33.105,59 mii lei, conform anexei nr. 1.4. 

 

(1) 33.105,59 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 32.815,59 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 290,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.4.1;   

 

(2) 16.195,59 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.985,59 mii lei,  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.4.1.1;   

 

(3) 16.910,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.830,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 80,00 mii lei, nerectificandu-se. 

   

 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.  

 

 (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:         
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 (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, nerectificandu-se; 

 

(2) 18.626,50  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art.3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 388.824,50 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

             -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IULIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 162.225,00 174.614,00 +12.389,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

290,00 290,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 195.294,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural, Direcţia Management Economic, precum şi 

serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor menţionate 

la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  263 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă 

în vederea incheierii 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 

 

 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 1; 

 Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de solicitarea 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 și/sau 

programelor depuse 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 q) și  alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui protocol 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. 
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 Art.2. - Prin încheierea protocolului de asociere, Consiliul Local al Sectorului 1 poate aproba nominal 

finanțarea de proiecte inițiate și organizate de Federația Română de Rugby, fără a mai fi necesară 

solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiul București.   

 Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  264 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea 

premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe 

raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut 

media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, 

sesiunea iunie-iulie 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 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 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte 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 temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. o1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea 

premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, 

respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018;  

 Având în vedere adresa formulată de domnul Popescu Andrei, absolvent al Colegiului German 

Goethe, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1 cu nr. 7551/27.07.2018; 

 În baza adresei nr. 6156/05.07.2018, formulată de conducerea Colegiului German Goethe, 

înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 

cu nr. 7541/26.07.2018; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin.(1)  lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. -  Începând cu data prezentei, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate 

pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la 

Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, se 

modifică, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. - Începând cu data prezentei, art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 nr. 

211/12.07.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 ”Art. 3. - Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la Examenul 

Național de Bacalaureat și la Evaluarea Națională este de 33.500 lei ( (5 x 2.500 lei) + (14 x 1.500 

lei)), iar valoarea totală estimată a plachetelor gravate este de 2.090 lei (19 plachete gravate x 110 

lei fiecare), urmând ca finanțarea acestora să fie suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Administraţiei Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru 

anul 2018.” 

 

 Art.III. -  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 nr. 

211/12.07.2018 rămân nemodificate.  

 Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  265 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul 

Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea organizării proiectului 

sportiv ”Super-Rally București ”, în perioada 

26 octombrie – 20 noiembrie 2018 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 și 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 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Club Sportiv AMC Racing, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 35925/04.09.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării 

proiectului sportiv ”Super-Rally București” ce se va desfășura în perioada in perioada 26 octombrie – 20 

noiembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și  alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 655.270 lei, pentru 

implementarea proiectului ”Super-Rally București”, ce se va desfășura în perioada 26 octombrie – 20 

noiembrie 2018. 

 



203 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  266 

Data:  12.09.2018 



204 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor 

fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor 

educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate elaborat de 

către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum 

şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și Raportul 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;  

 Ținând seama de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3, art. 4 și art. 18, alin. (3), lit. a) din Hotărârea Guvernului 

României nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile Ordonanţei Guvernului României nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 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. - În vederea implementării Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 -2023, 

produsele ce vor fi distribuite în anul şcolar 2018 - 2019 sunt următoarele:  

- lapte tratat termic – UHT – 200 ml/porție; 

- produse de panificație – corn sau baton – 80 grame/porție. 

 Art. 2. -  Se aprobă următoarele măsuri educative ce vor însoţi distribuţia laptelui în anul şcolar 

2018-2019, în funcție de posibilitățile organizatorice:  
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a) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte, inclusiv degustarea de alte 

produse lactate care nu se distribuite în anul şcolar 2018 – 2019 în cadrul Programului pentru școli 

al României şi/sau miere, cu acordarea de premii;  

b) organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte şi produse lactate sau de activităţi 

educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de 

teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în 

cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate. 

 Art.3. - Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.2, Consiliul Local, prin 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, va beneficia de 

sprijinul şi asistenţa Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a Direcţiei de Sănătate Publică a 

Municipiului București şi a Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului București, conform prevederilor legale. 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia 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) Comunicarea prezentei hotărâri către Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură a Municipiului București, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

București, Direcţia pentru Agricultură a Municipiului București, Comisia Municipiului București pentru 

aprobarea Programului pentru școli în perioada 2017 -2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2018 – 2019 se va realiza prin intermediul Administraţiei Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sectorul 1. 

 (3) 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, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  267 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanțării Concursului Internațional de Informatică 

”Romanian Master of Informatics 2018” 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Grupului Consilierilor Locali ai Sectorului 1 din partea 

partidului „Uniunea Salvați România” privind aprobarea finanțării Concursului Internațional de Informatică 

”Romanian Master of Informatics 2018”; 

 Ținând seama de Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum și 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 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte 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 baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit.h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă finanțarea Concursului Internațional de Informatică ”Romanian Master of 

Informatics 2018”, organizat de către Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 25.300 lei. 

 

 Art.2. - Finanțarea Concursului Internațional de Informatică ”Romanian Master of Informatics 2018” 

prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul propriu al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 

 Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și al Unităților Sanitare Sector 1, Direcția Management Economic din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului Sectorului 1 și Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” 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, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  268 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa,,  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  ooccttoommbbrriiee  22001188,,  aa  ssaallaarriiiilloorr  ddee  bbaazzăă  aallee  ppeerrssoonnaalluulluuii  

ccoonnttrraaccttuuaall  ddiinn  ccaaddrruull  ffaammiilliieeii  ooccuuppaaţţiioonnaallee  ""AAddmmiinniissttrraaţţiiee""  ddee  llaa  nniivveelluull  

CCeennttrruulluuii  CCuullttuurraall  SSeeccttoorr  11 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit 

de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din aparatul 

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Centrului Cultural Sector 1 și a 

îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017; 

 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 concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și 

lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările  ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 7 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 8 pentru Centrul Cultural 

Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257 din 28.08.2017 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;  

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Centrul Cultural Sector 1 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; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu 

data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de faptul că Centrul Cultural al Sectorului 1 nu a stabilit salariile 

de bază, începând cu data de 01.01.2018, nivelul actual de salarizare fiind cel stabilit prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 288/18.09.2017;  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Începând cu data de 1 octombrie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Centrului Cultural Sector 1, 

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

 Art.2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 octombrie 2018, pentru personalul 

contractual din cadrul Centrului Cultural Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul 

Centrului Cultural Sector 1 cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradaţiilor 

corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite 

prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art.3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Centrului Cultural 

Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte 

profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta 

Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.    
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 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  270 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații 

din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, 

Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani 

 

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  1 şi Raportul  comun de  specialitate 

întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția 

Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și Raportul Comisiei de 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; 

 Ţinând seama de prevederile art. 861 alin. (3), 869, 874 alin. (1) din Codul Civil, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 

general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

 Văzând adresa Protoeriei Sector 1 Capitală nr. 535/2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 29471/2018, prin care solicită atribuirea unui spațiu în clădirea situată în Piața Amzei nr. 

13, Sector 1, București, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) şi j), coroborate cu  art.115 alin.(1) lit. b) art. 124 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în 

folosință gratuită  către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13, 

către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală. 
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 Art.2. - Spațiile menționate la art. 1, în suprafață totală utilă de 186,90 mp, sunt identificate conform 

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

 

 Art.3. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, 

Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 (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, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  271 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei 

pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Investiţii, 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului național Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor 

și Consiliul Local al Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.153/30.09.2013; 

 Luând în considerare solicitarea și documentația înaintate de Patriarhia Română, înregistrată la 

Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 24298/20.06.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. s) 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. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei 

pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională). 
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 Art.2. - Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Patriarhia Română, potrivit Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. - Se vor identifica și 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 

București protocolul de colaborare menționat la art. 2. 

 

 Art.5. - Verificarea deconturilor justificative  ale lucrărilor de execuţie se va face de către Direcţia 

Investiţii și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

potrivit competențelor. 

 

 Art.6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii și Direcţia  Management Economic  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

Nr.:  272 

Data:  12.09.2018 
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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, si  Parohia Sfântul Vasile- 

Victoria, în vederea finanțării proiectului religios „Calea Sfintei Cruci, 

Scară către Cer!”, în perioada 13 -14 septembrie 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; 

 Văzând prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă  și regimul cultelor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având   în   vedere  Hotărârea Consiliului  General  al   Municipiului  București nr. 592/06.09.2018; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 

nr.194/12.07.2018 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 Parohia Sfantul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei 

Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 07.09.2018-14.09.2018; 

 Ținând seama de adresa Arhiepiscopiei Bucureștilor – Protoieria Sector 1 Capitală – Biserica Sfântul 

Vasile - Victoria, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 24691/22.06.2018, prin care se 

solicită finanțare, în vederea finanțării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, ce se 

va desfășura în perioada 07.09.2018-14.09.2018; 

 Luând în considerare adresa nr.1921/11.09.2018 prin care se comunică modificarea perioadei de 

desfășurare a evenimentului,  perioada inițială de desfășurare a evenimentului fiind 7-14 septembrie 2018, 

s-a impus modificarea acesteia ca urmare a procedurii de aprobare și transmitere a celor două hotărâri; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), alin (3) și art.115 alin.(1) lit. b) din  

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 57.519,50 lei Parohiei Sfântul Vasile-Victoria în 

vederea desfășurării proiectului religios „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!”, în perioada 13 -14 

septembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. - Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite în protocol  conform Anexei nr. 2, 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 Parohia Sfântul Vasile-Victoria. 

 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 si Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționate la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  273 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 

expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul 

Cultural al Sectorului 1,  şi Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în 

vederea organizării proiectului educațional ”Educație prin street-art”, 

în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, respectiv Raportul de specialitate 

comun întocmit de Direcția Management Economic 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 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 36018/04.09.2018, prin care se solicită finanțare, 

în vederea organizării proiectului educațional ”Educație prin street-art” ce se va desfășura în perioada 

octombrie – decembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și  alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea acordării unei finanțări în 

valoare de 220.025 lei, pentru implementarea proiectului educațional ”Educație prin street-art”, ce se va 

desfășura în perioada octombrie – decembrie 2018. 
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 Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  274 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui acord  care  să permită accesul rutier pe tronsonul de drum 

forestier FE004 în lungime totală de 1,417 km aflat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa, 

în schimbul plății unei taxe 

 

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  1   şi  Raportul comun de  specialitate al 

Direcției Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcției Juridice, Direcției Management 

Economic și al Direcției Investiții; 

 Ținând seama de Raportul  Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate 

forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare;   

 Având în vedere prevederile art 37  alin.(1)  lit. e) , alin. (3) și art. 38 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 

privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1770/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 

privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al 

atatuluişi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi 

administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările 

ulterioare;   

 Ținând cont de Ordinul Ministrului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea 

definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind 

împuternicerea Consiliului Local al Sectorului 1 și Primarul Sectorului 1 de a efectua demersuri în numele 

Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza sectorului 1; 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/01.09.2017, modificată prin  

Hotărârea nr. 345/31.10.2017, privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și 

inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe de teren 
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din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul 

public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Văzând Hotărârea 608/2017 a Consiliului General al Municipiului București, privind împuternicirea 

expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele municipiului București, demersuri pentru 

trecerea din domeniul public al statului și administrarea Romsilva în administrarea municipiului București a 

suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces; 

 Ținând cont de Hotărârea nr.1/2018 a Consiliului Local al Sectorului 1, privind punerea în aplicare a 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a 

Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din 

domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public 

al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces; 

 Văzând Avizul favorabil al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, conform Art. 26 al Hotărârii nr.11 

din 29.08.2018 a Consiliului de Administrație privind trecerea din domeniul public al statului și administarea 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului București, a unei porțiuni din 

drumul forestier  FE004 în lungime de 0,77 km, drumul forestier în prelungirea FE004 in lungime de 

0,647km si terenul aferent, în lungime totală de 1,417 km, în baza Legii 192/2010; 

 Ca urmare a Adresei Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Ilfov Nr. 

12033/CMR/31.08.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 35613/2018 prin care 

este indentificată posibilitatea realizării accesului rutier în baza unei taxe în cuantum de 23 522 lei/an, fara 

TVA; 

 Având în vedere adresa Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Ilfov Nr. 

12096/CMR/2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr.37177 /2018;  

 În temeiul art.45 alin (2), art.81 alin. (4) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea  a administrației publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE  : 

 

 Art.1. - (1) Se aprobă încheierea unui acord  care să  permită accesul rutier pe tronsonul de drum 

forestier FE 004 în lungime totală de 1,417 km situat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa. 

 

 (2) Accesul rutier se va realiza în schimbul plății taxei stabilită de Regia Națională a Pădurilor – 

Romsilva – Direcția Silvică Ilfov. 

 

 (3) Deschiderea accesului rutier  se va realiza începând cu momentul efectuării operațiunilor de 

predare - primire, conform art.38 din Legea 46/2008, a suprafeței de 4323 mp, ce face obiectul scoaterii 

din fondul forestier, și până la adoptarea hotărârii de guvern pentru trecerea tronsonului de drum forestier 

și terenul aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
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Romsilva, în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului 

București, conform Legii 192/2010 pentru drumul forestier, prelungirea acestuia și terenul aferent. 

 

 Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 1, prin aparatul  de specialitate, mai precis, Direcția 

Investitii, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu 

și Evidență Electorală să semneze  în numele Consiliului Local al Sectorului 1 acordul cu Regia Națională 

a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Ilfov, privind relizarea accesului rutier în baza unei taxe pe 

tronsonul de drum mai sus-menționat.  

 

 Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală  

și Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  275 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al 

Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor,  în vederea desfășurării Proiectului „Destinul 

European al României”, ce se va desfășura 

în perioada 01.10.2018-15.12.2018 

 

 

 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 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației pentru Educație Teofor, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 12589/29.03.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului 

„Destinul European al României”, ce se va desfașura în perioada 01.10.2018-15.12.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și  alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația pentru Educație Teofor, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 700.000 lei, pentru 

implementarea Proiectului „ Destinul European al României”, ce se va desfășura în perioada  01.10.2018-

15.12.2018. 
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 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  276 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018 privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația 

Academiei de Studii Economice,  în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului  „ASE – 

105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ” 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  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 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 completarile 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.353/14.06.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării evenimentelor desfășurate 

cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București ”ASE – 105 

ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/12.07.2018 privind 

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația 

Academiei de Studii Economice, în vederea desfășurării în comun a proiectului ”ASE-105 ani de 

performanță academică”; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.I. -  Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018  privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de 

Studii Economice,  în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului  “ASE - 105 ANI DE 

PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ“, se înlocuiește cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.II. Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018  privind cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de 

Studii Economice,  în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului  “ASE - 105 ANI DE 

PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ“ se modifică și se completează, după cum urmează: 

 1. CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI,  art.2.1. se modifică și se completează și va 

avea următorul cuprins:  

 

 ”Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea în valoare de 170.425 lei acordată Fundației 

Academiei de Studii Economice de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București 

în vederea desfășurării proiectului denumit „ASE-105 ani de performanță academică” în perioada 

iulie-decembrie 2018, care va cuprinde cele 3 evenimente: ”Gala Excelentei ASE – Ediție Aniversară 

105”,  ”ASE – Consiliul Consultativ Aniversar de Vară”, ”ASE - Consiliul consultativ Aniversar de 

iarnă”. 

 

 

 2. CAP. III - OBLIGAŢIILE PARTILOR,  art.3.1. se modifică și se completează și va avea următorul 

cuprins:  

 

 ”Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului denumit „Ase-105 

ani de performanță academică” prin susținerea cu suma de 170.425 lei, reprezentând cheltuieli 

efectuate în scopul organizării și desfășurării proiectului „ASE-105 ani de performanță academică” 

care va cuprinde cele 3 evenimente: ”Gala Excelenței ASE – Ediție Aniversară 105”,  ”ASE – 

Consiliul Consultativ Aniversar de Vară”, ”ASE - Consiliul consultativ Aniversar de iarnă”, în 

conformitate cu Petiția nr. 20103/18.05.2018 anexată.”  

 

 Art. III. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018  privind 

cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația 

Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului  “ASE - 105 ANI 

DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ“ rămân nemodificate. 
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 Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  277 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea desfăşurării activităţii  Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și 

Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareşal Alexandru Averescu nr.17 

 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1, Direcția Juridică, 

Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință; 

 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/25.09.2007 privind 

aprobarea desfășurării activității Direcției de Stare Civilă în sediul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17; 

 Ținând seamă de Referatul de necesitate al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare 

Civilă Sectorul 1 nr. 170138/30.01.2018 pentru achiziționarea unui imobil în vederea relocarii activității 

Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1; 

 Văzând Referatul de necesitate nr. 329676/06.08.2018 al Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sectorului 1; 

 Potrivit solicitării nr.330091/14.08.2018 a Direcției de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 

1, precum și răspunsul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 

22995/23.08.2018 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea desfășurării activității Direcției de 

Evidență a Personelor și Stare Civilă, structura de stare civilă, în sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81, alin. (2) lit. j) şi  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.115/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. - Se aprobă desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 

sectorul 1, structura de stare civilă, în imobilul situat în sector 1, B-dul Mareşal Alexandru Averescu nr.17, 

sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, situat în Mun. București,. 

 Art.2. - Activitatea Direcţiei Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sectorul 1 se va 

desfășura în spațiile situate în Pavilionul administrativ A - format din subsol, parter, etaj și mansardă, în 

suprafață totală de 757.81 mp, precum și în Corp clădire indicativ K, în suprafață de 50,03 mp și Corp 

clădire indicativ L, în suprafață totală de 51,63 mp, până la achiziționarea unui imobil în proprietate 

pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă, conform Anexelor nr.1.1 – 1.6, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.3. - Administrarea și investițiile aferente spaţiilor ocupate de către Direcţia de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1, structura de stare civilă, revin în sarcina Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia de Evidență a Persoanelor şi Stare Civilă Sectorul 1 și  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotarâri instituțiilor 

menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului Bucuresti. 

 

  

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  278 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și 

profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obtinute la concursuri în 

anul școlar 2017-2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al 

Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al 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 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; 

 Luând în considerare dispoziţiile art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa nr. 1502/07.09.2018 emisă de Clubul Copiilor Sector 1, înregistrată la 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 

8635/10.09.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare totală de 199.000 lei, precum şi 

acordarea unor diplome onorifice, elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 București și profesorilor 

coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri în anul scolar 2017-2018, 

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

 Art.2. - Valoarea stimulentelor financiare și a diplomelor onorifice va fi suportată din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Administraţiei Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1, pentru anul 2018.  

 Art.3. - Acordarea de stimulente, prevăzută la art. 1, se va desfășura conform prevederilor Anexei 

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

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1  și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităţilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

          

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  280 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” 

la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar 

de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

în anul școlar 2018-2019 

 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, 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 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de  prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare;   

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor  art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2 lit. j) și 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. - Se aprobă implementarea Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi”, pentru anul școlar 

2018-2019,  la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat, cu nivel preşcolar, de pe raza Sectorului 1 al 
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Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr.1, respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unităţile de învăţământ de stat, cu nivel preşcolar, de pe 

raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sectorul 1. 

 

 (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința  ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  282 

Data:  12.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/23.04.2008 privind 

trecerea imobilului format din construcţie în suprafaţă de 65,04 mp şi teren în suprafaţă de 48,00 mp, situat 

în Bucureşti, Strada Gârlei nr. 2, Sector 1, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului  1, în 

folosinţa gratuită a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având destinaţia  de centru de 

asistenţă sanitar – veterinară socială; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sector 1 nr. 171/30.06.2017 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008; 

 În considerarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  nr. 50/2000 

privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât locuință, din domeniul public al Municipiului 

București, situat în strada Gârlei nr. 2, Sector 1, din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul art.45 alin. (1), art.81 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit.b) din Legea  administraţiei publice 

locale, nr. 215/2001, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008. 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Poliţia Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  283 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree  aall  AAddmmiinniissttrraațțiieeii  UUnniittăățțiilloorr  ddee  

ÎÎnnvvăățțăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  șșii  UUnniittăățțiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr    11 

    

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, respectiv 

Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Resurse Umane  și Direcția Juridică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Ținând seama de Raportul  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 de tehnică legislativă pentru 

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

 Ținând seama de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările 

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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 73/2002 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția 

socială ; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind 

trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 

– 6 ; 

 Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, de 31 pentru Administratia 

Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice 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: 

 

 Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor 

Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  284 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16 /26.01.2006 pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor 

cu caracter tehnic și de urbanism 

 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de 

Direcția Juridică și de Arhitectul Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;   

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate ci prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile legale cu privire la asigurarea transparenţei şi caracterului public al 

procesului de autorizare din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

 În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 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);  

 Văzând Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor 

specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/26.01.2006 pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de 

urbanism;  

 În temeiul art. 45 alin. (2),   art. 81 alin. (2) și  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art.1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/26.01.2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism care 

au stat la baza autorizațiilor de construire/desființare. 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotarâri institutiilor 

mentionate la alin. (1), precum si Institutiei Prefectului Bucuresti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  285 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommpplleettăărriiii  pprreevveeddeerriilloorr  AAnneexxeeii  nnrr..11  llaa  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..3366//2288..0022..22001133  pprriivviinndd    rreeaaccttuuaalliizzaarreeaa  ttaarriiffeelloorr  ppeennttrruu  sseerrvviicciiiillee  pprreessttaattee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  PPiieeţţeelloorr  

SSeeccttoorruull  11  îînn  ppiieeţţeellee  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  aacceesstteeiiaa  

  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor 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 şi taxe 

locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2013 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.51/2003 privind 

măsurile de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2016 şi 34/2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statutului de functii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 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 şi completările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.I. -  Se completează Anexa nr. 1  la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 

privind  reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administraţia Pieţelor Sectorul 1 în pieţele 

aflate în administrarea acesteia prin introducerea unei noi taxe, după cum urmează: 

 

   ”Tarif de rezervare şi depozitare lunară pe timp de noapte/tarabă/loc vânzare:  200 lei/lună.” 

 

 Art.II. - Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 îşi 

păstrează valabilitatea. 

 

 Art.III. -  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data comunicării.  

 

 Art.IV. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Pieţelor Sector 1 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, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  286 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccaarriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  cceennttrraalliizzaatt  ppee  aannuull  22001188  

 

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  1 şi  Raportul de  specialitate nr. 

G/3007/19.09.2018 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 și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare  prevederile art. 19  si art. 20 alin (1) lit. a) şi c)  din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 60906/12.09.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si repartizarea 

taxei pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 Conform Deciziei nr. 4397/12.09.2018 a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 

municipiului Bucuresti; 

 Conform adresei nr. 61724/17.09.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 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 : 
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 Art.1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în valoare de 1.367.233,93 mii lei cu 34.720,00 mii lei, devenind astfel 1.401.953,93 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 

12 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

20 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.367.233,93 1.401.953,93 +34.720,00 

Secțiunea de funcționare 1.069.684,09 1.073.754,09 +4.070,00 

Secțiunea de dezvoltare 297.549,84 328.199,84 +30.650,00 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.127.273,22 1.161.993,22 +34.720,00 

Secțiunea de funcționare 1.043.933,88 1.048.003,88 +4.070,00 

Secțiunea de dezvoltare 83.339,34 113.989,34 +30.650,00 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

26.040,21 26.040,21 0,00 

Secțiunea de funcționare 25.750,21 25.750,21 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 290,00 290,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.161.993,22 mii lei, conform anexei 

nr.1.1 (1.1.1); 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 26.040,21 mii lei, nerectificandu-se; 
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 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

nerectificandu-se; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei 

nerectificandu-se. 

 

 Art.2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în sumă de 1.465.573,97 mii lei cu 34.720,00 mii lei, devenind astfel 1.500.293,97 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 12 

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 20 

SEPTEMBRIE 

INFLUENT

E 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.465.573,97 1.500.293,97 +34.720,00 

Secțiunea de funcționare 1.076.749,47 1.080.819,47 +4.070,00 

Secțiunea de dezvoltare 388.824,50 419.474,50 +30.650,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI  LOCAL   AL 

SECTORULUI 1 
1.218.547,88 1.253.267,88 +34.720,00 

Secțiunea de funcționare 1.043.933,88 1.048.003,88 +4.070,00 

Secțiunea de dezvoltare 174.614,00 205.264,00 +30.650,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

33.105,59 33.105,59 0,00 

Secțiunea de funcționare 32.815,59 32.815,59 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 290,00 290,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 
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1.  Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

“Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

(…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a)  ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

b)  Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii 

lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 

inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 

instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificarile si 

completarile ulterioare, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor 

precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, conform 

art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 2.946,00 mii lei 

este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 Art.2.1. - Se aprobă majorarea cu 34.720,00 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 

în valoare de 1.218.547,88 mii lei, devenind  1.253.267,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.253.267,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.048.003,88 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 205.264,00 mii lei. 

 

(2) 71.553,21 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 66.993,21 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.620,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

   

(3) 46.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.606,00 mii lei; 
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- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, nerectificandu-se; 

 

(4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica 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, nerectificandu-se;  

 

(5) 1.094,00 mii lei pentru Aparare Nationala 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, nerectificandu-se; 

 

(6) 49.652,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranta Nationala capitolul 61.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.026,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.626,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

             

(7) 273.631,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 255.233,14 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.398,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3  (1.2.1.3.1 ; 1.2.1.3.1.1; 1.2.1.3.1.1.1; 1.2.1.3.1.1.2 ; 1.2.1.3.1.2; 1.2.1.3.1.2.1; 

1.2.1.3.1.2.2; 1.2.1.3.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.3.1.4; 1.2.1.3.2 ; 1.2.1.3.2.1 ; 1.2.1.3.2.2 ; 1.2.1.3.2.3); 

 

(8) 59.297,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.484,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, nerectificandu-se;  

 

(9) 166.116,77 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 117.648,77 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 48.468,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

(10) 279.212,00 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.468,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 67.744,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);  

 

(11) 70.345,00 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 8.635,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1);  
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(12) 170.886,00 mii lei pentru Protectia 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, nerectificandu-se; 

 

(13) 46.901,76 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 14.635,00 mii lei, nerectificandu-se.  

 

 Art.2.2. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  pe anul 2018 in valoare de 33.105,59 mii lei. 

 

(1) 33.105,59 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 32.815,59 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 290,00 mii lei, nerectificandu-se;   

 

(2) 16.195,59 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.985,59 mii lei,  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei. 

 

 (3) 16.910,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.830,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 80,00 mii lei. 

 

   

 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.  

 

(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:         
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(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, nerectificandu-se; 

 

(2) 18.626,50  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art.3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 419.474,50 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

             -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 12  

SEPTEMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 20 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 174.614,00 205.264,00 +30.650,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

290,00 290,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 195.294,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 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, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  287 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având 

ca administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2018 

 

 

 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 și Raportul 

comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și de Direcția Management Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale; 

 Luând în considerare prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 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 şi completările ulterioare; 

 Văzand Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a blocurilor de locuințe situate în 

cartierul Odăi nr. 3-5; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.386/2017 privind aprobarea reînnoirii 

contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială, aflate în proprietatea sau, după caz, 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a căror durată de 

valabilitate se împlinește în cursul anului 2017, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea 

locuinţelor cu destinaţie socială, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea 

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

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI  1 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor de închiriere pentru 

locuințele cu destinație socială având ca administrator  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, al căror termen de închiriere se împlinește în cursul anului 2018. 

 Art.2. - La reînnoirea contractelor de închiriere în temeiul prezentei hotărâri, se va utiliza modelul de 

contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 386/2017. 

 Art.3. - (1) Contractul-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială menţionat  la art. 2 

poate fi completat cu noi clauze la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1.  

 (2) În sensul celor de mai sus, se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să 

aprobe referatul justificativ întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 în situaţia în care se impune introducerea unor clauze suplimentare în cuprinsul unor contracte de 

închiriere. 

 Art.4. - Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 şi, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în numele şi pe seama Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1, contractele de închiriere. 

 Art.5.  - Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele cu destinaţie socială se stabileşte la 10% din 

venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând ca valoarea exprimată în lei a acestuia să 

fie menţionată în mod expres în contractul de închiriere. Chiria se recalculează la fiecare 12 luni, în luna 

corespunzătoare celei în care a fost semnat contractul de închiriere.  

 Art.6. - (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, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  288 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriinn  ccaarree  ssee  ssee  ssoolliicciittăă  CCoonnssiilliiuulluuii  GGeenneerraall  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  eexxpprreessăă  

aa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  ssăă  hhoottăărraassccăă,,  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  lleeggiiii,,  ccuu  pprriivviirree  llaa  îînncchheeiieerreeaa  

””ÎÎnnțțeelleeggeerriiii  ddee  ccooooppeerraarree  îînnttrree  SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  oorraaşşuull  JJeerrsseeyy,,  

ssttaattuull  NNeeww  JJeerrsseeyy  ddiinn  SSttaatteellee  UUnniittee  aallee  AAmmeerriicciiii””  

 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de  Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare 

Programe Europene 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 și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere prevederile Legii privind tratatele nr. 590/2003;    

 Ținând cont de avizele favorabile ale   Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Tratate 

Internaționale nr. H 2-2/2195 din 17.09.2018, înregistrat la Sectorul al Municipiului București sub 

nr.38226/17.09.2018,  precum și avizele favorabile ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 

Publice   nr.92214/20.08.2018   și nr. 106157/19.09.2018, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 33655/20.08.2018, respectiv 38702/19.09.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit p) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. -  Se solicită Consiliului  General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1  să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea  „Înţelegerii de cooperare între 

Sectorul 1 al Municipiului  Bucureşti şi oraşul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”, 

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

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații 

Internaționale, Derulare Programe Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente  va asigura comunicarea prezentei entitatilor mentionate 

la alin.(1), precum si Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  289 

Data:  20.09.2018 



253 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului  ,,Mecanisme și instrumente 

implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București  pentru fundamentarea 

deciziilor si planificării strategice pe termen lung’’ 

 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate întocmit de 

Serviciul Cabinet Primar, Direcția Juridică, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Programul Operaţional Capacitate Adrninistrativă 2014 — 2020, CP 10/2018 

pentru regiunea mai dezvoltată, MySMIS: POCA/351/2/1; 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit. d), 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, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă depunerea, în vederea finanțării, a Proiectului  ,,Mecanisme și instrumente 

implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București  pentru fundamentarea deciziilor si planificării 

strategice pe termen lung”. 

 

 Art.2. -  În situaţia în care Proiectul menţionat la art. 1 va fi declarat eligibil în vederea finanţării, 

Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura  achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 80.000 lei (inclusiv TVA), 
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reprezentând cofinanțarea Proiectului ,,Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București  pentru fundamentarea deciziilor si planificării strategice pe termen lung”. 

 

 Art.3. - Se vor identifica şi asigura în buget  sursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

 Art.4. - Se împuternicește domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 și domnul Turcu 

Răducu-Gabriel, indentificat cu CI seria KT 764120, CNP: 1790608131231, în calitate de consilier principal 

în cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor si Stare Civilă, Biroului de Evidență Informatizată a 

Persoanei Nr.3 să semneze actele necesare şi contractul de finanţare în numele Sectorului 1 al 

Municipiului București. 

 

 Art.5. – (1) Primarul Sectorului 1, Serviciul Cabinet Primar, Direcția Investiții, Direcția Management 

Economic, Direcția Juridică și domnul Turcu Răducu-Gabriel vor adduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  290 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreettuurrnnăărriiii  llaa  bbuuggeettuull  llooccaall  aa  ssuummeeii  ddee  9966..000000..000000  lleeii  ttrraannssffeerraattăă  ppeennttrruu  mmaajjoorraarreeaa  

ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  aall  CCEETT  GGRRIIVVIITTAA  SSRRLL  îînn  vveeddeerreeaa  pprroodduuccțțiieeii  șșii  uuttiilliizzăărriiii  ccoommbbuussttiibbiilliilloorr  aalltteerrnnaattiivvii  

rreezzuullttaațții  ddiinn  ttrraattaarreeaa  ddeeșșeeuurriilloorr  mmeennaajjeerree  

  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

comun de specialitate întocmit de CET GRIVIȚA SRL, Direcția Investiții și Direcția Management Economic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispozițiilor art. 10 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1199/2008 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României  

nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

 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. 414/2017 privind aprobarea majorării 

capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați 

din tratarea deșeurilor menajere; 

 Luând în considerare Concluziile finale ale studiului de oportunitate combustibil alternativ elaborat de 

ROENER ENERGYPRO SRL, persoană juridică autorizată ca auditor energetic pentru clasa II complex 

(autorizație nr. 107/21.07.2016); 

 În temeiul art. 36 alin. (3) lit. c), 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. - Se aprobă returnarea la bugetul local a sumei de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea 

capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați 

din tratarea deșeurilor menajere. 
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 Art.2. - Suma prevăzută la art. 1 reprezintă sumă restituită în anul curent provenită din finanțarea 

bugetară a anilor precedenți și se va aproba în bugetul local fără afectarea echilibrului bugetar. 

 

 Art.3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 414/2017 își încetează aplicabilitatea. 

 Art.4. - (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 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, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  291 

Data:  20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 155/04.06.2018 privind  aprobarea încheierii protocolului de colaborare între 

Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în 

vederea finanţării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite 

de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din 

unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU 

DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și de Direcția Management Economic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ținând seama de prevederile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei 

Corpului Didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.11.2011;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind  aprobarea 

încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului 

București, în vederea finanţării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea 

proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ 

gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI 

PROFESIONAL”;  

 Luând în considerare adresa nr. 1389/17.09.2018 emisă de către Casa Corpului Didactic a 

Municipiului București, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 8883/17.09.2018; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j)  art. 115 alin.(1)  lit.b) din Legea 
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administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art. I. -  Începând cu data prezentei, punctul I.7 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind  aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare 

Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanţării de la bugetul 

local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în 

Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE 

EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

  ” Bugetul total al proiectului: 

 NR. 

CRT. 

UNITATEA DE INVATAMANT CU 

NIVEL GIMNAZIAL 

Număr 

reprezentanți 

/ unitate de 

învățământ 

Suma 

alocată/ 

reprezentant 

(euro) 

Suma alocată/ 

unitate de 

învățământ 

(euro) 

1. 
COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA 

"GEORGE ENESCU" 

2 1230 2460 

2. 
LICEUL DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE TONITZA" 

2 1230 2460 

3. SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 
2 1230 2460 

4. SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 
2 1230 2460 

5. SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 
2 1230 2460 

6. SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 
2 980 1960 

7. SCOALA GIMNAZIALA NR. 162 
2 980 1960 

8. SCOALA GIMNAZIALA NR. 178 
2 1230 2460 

9. SCOALA GIMNAZIALA NR. 179 
2 1230 2460 
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 NR. 

CRT. 

UNITATEA DE INVATAMANT CU 

NIVEL GIMNAZIAL 

Număr 

reprezentanți 

/ unitate de 

învățământ 

Suma 

alocată/ 

reprezentant 

(euro) 

Suma alocată/ 

unitate de 

învățământ 

(euro) 

10 SCOALA GIMNAZIALA NR. 181 
2 1230 2460 

11. SCOALA GIMNAZIALA NR. 183 
2 1230 2460 

12. SCOALA GIMNAZIALA NR. 184 
2 1230 2460 

13. SCOALA GIMNAZIALA NR. 192 
2 980 1960 

14. 
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU 

COSTESCU" 

2 1230 2460 

15. 
SCOALA GIMNAZIALA "ELENA 

VACARESCU" 

2 1230 2460 

16 

SCOALA GIMNAZIALA "EUGEN 

BARBU" 

 

2 980 1960 

17. SCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA" 
2 980 1960 

18. SCOALA GIMNAZIALA "HERASTRAU" 
2 980 1960 

19. 
SCOALA GIMNAZIALA "ION HELIADE 

RADULESCU" 

2 1230 2460 

20. 
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE 

GRIGORESCU" 

2 1230 2460 

21. 
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE 

TITULESCU" 

2 1230 2460 

22. 
SCOALA GIMNAZIALA "PETRE 

ISPIRESCU" 

2 1230 2460 

23. 
SCOALA GIMNAZIALA "PIA 

BRATIANU" 

2 1230 2460 

24. SCOALA GIMNAZIALA "SF.NICOLAE" 
2 980 1960 

25 
SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII 

VOIEVOZI" 

2 1230 2460 

26. 
SCOALA GIMNAZIALA "TITU 

MAIORESCU" 

2 1230 2460 

27. SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY" 
2 1230 2460 
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 NR. 

CRT. 

UNITATEA DE INVATAMANT CU 

NIVEL GIMNAZIAL 

Număr 

reprezentanți 

/ unitate de 

învățământ 

Suma 

alocată/ 

reprezentant 

(euro) 

Suma alocată/ 

unitate de 

învățământ 

(euro) 

28. 
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE 

ALECSANDRI" 

2 1230 2460 

 Total 
56 participanți  

 

 Total buget 

proiect 

65.380 euro 

sau  

310.555 lei 

” 

 Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 rămân 

nemodificate.  

 

 Art. III. -  (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 20.09.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

Nr.:  292 

Data:  20.09.2018  
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Hotărârea nr. 325 din 27.09.2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin 

implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti.................................................................................................................................................................................................. 
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Hotărârea nr. 326 din 27.09.2018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 4)...................... 312 

*RECTIFICARE – se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

323/27.09.2018, respectiv la pct. 9 alin. 2).............................................................................................................................................. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu 

cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat 

începând cu anul școlar 2018 - 2019  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 07.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu 

Cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat Începând cu anul 

școlar 2018 - 2019 ; 

 Analizând: 

- Nota de fundamentare nr. 3672/06.09.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

- Nota de fundamentare nr. 98010/06.09.2018 prezentată de Direcția Generală de Asistență Sociala și 

Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Dispozitia Primarului Sectorului 2 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: 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital, și a 

celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea 

consiliilor județene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind uneIe privind unele măsuri de îmbunătățire a activității 

de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului nr. 90412014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului; 

 - Hotararea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2014 privind majorarea alocației de hrană pentru copii/ 

persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art. I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de 

acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 

învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019 se modifică și se 

completează, având următorul cuprins: 

  "Art. 1 (1) începând cu anul școlar 2018-2019, copiii/elevii cu cerințe educaționale 

speciale (CES) școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul 

tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de vedere , 

beneficiază de masă asigurată de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat 

care fac obiectul prezentului articol, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  (2) Procedura de achiziție a serviciilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată de Direcția 

Generală pentru Patrimoniul Imobiliar Sector 2, iar derularea contractelor se va face de către 

unitățile de învățământ special preuniversitar de stat. 

  (3) Începând cu data de 10.09.2018 și până la finalizarea procedurii de achiziție 

prevăzutăla alin. (2), masa pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale 

(CES)școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul tehnologic 

Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere va fi asigurată de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. 

  (4) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin (3) va fi asigurată din bugetul Direcției de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. 

   

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia 

de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 

învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul scolar 2018 - 2019, ramân aplicabile.  
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 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, 

Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 308 

Bucureşti, 07.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţade 

îndată din data de 07.09.2018 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 aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019  

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor 

aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3794/18.09.2018 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. 102920/21.09.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 

4496/27.09.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 9 alin. 7, art. 82 şi art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi 

completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

3470/2012; 
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 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă un număr de 17.000 burse ce se vor acordă elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, aferente anului şcolar 2018 - 2019. Bursele se vor 

acorda în limita fondurilor disponibile. 

  

 Art.2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1 astfel: 

 a). bursă performanţă: 

  - conform art. 6, lit. a) şi lit. b) -  1.000 lei/lună, 

  - conform art. 6, lit. c) -  500 lei/lună; 

 b). bursă merit: 

  - conform art. 8, lit. a): 

  - pentru media 10 - 600 lei/lună; 

  - pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună, 

  - pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună, 

  - pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 100 lei/lună, 

 - conform art. 8, lit. b) şi lit. c): 

  - pentru locul I - 300 lei/lună, 

  - pentru locul II - 200 lei/lună, 

  - pentru locul III - 70 lei; 

 c). bursă studiu: 

  - în situaţia în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă - 

200 lei/lună, 

  - în situaţia în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă - 50 

lei/lună; 

 d). bursă de ajutor social: 

  - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună, 

  - conform art. 13, lit. b) - 100 lei/lună, 

  - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună; 

 e). bursă de ajutor social ocazional - 300 lei. 
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 Art.3 Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente burselor 

şcolare revine Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.În situaţia în care există suspiciuni 

privind veridicitatea şi declaraţiile privind veniturile, reprezentanţii unităţilor de învăţământ pot cere 

efectuarea unei anchete sociale de către instituţiile cu atribuţii de asistenţă socială competente în acest 

sens. 

  

 Art.4 Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se face începând cu data de  

10 septembrie 2018. 

  

 Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

  

 Art.6 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 309 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 27.09.2018 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. 262/30.08.2018  

privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a  

Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>> 

 

 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>>; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 103291/20.09.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018; 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

http://www.ps2.ro/


269 

 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 

Publice; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a 

Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>> se modificăși se completează, având următorul cuprins: 

  ”Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 și Actul adițional nr. 

1/31.07.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în vederea 

implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 20 pagini şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre precum și Actul adițional nr. 2/31.08.2018 la Acordul de parteneriat 

nr.21699/27.02.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și 

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2) în vederea 

implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 11 pagini şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.” 

  

 Art. II  Articolul 4 alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>> se modificăși se completează, având următorul 

cuprins: 

   “Art.4 (1) Se aprobăcontribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București - 

Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 188.121,08 lei, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 183.918,07 lei inclusiv TVA, precum și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 4.203,01 lei inclusiv TVA, 

reprezentând cofinanțarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii 

nr. 64 „Ferdinand I”>>”. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea 

proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, rămân 

aplicabile. 
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 Art. IV Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 310 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea  

ocupării funcției de director general al Administrației 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru 

organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 102549/18.09.2018 întocmit de Direcția 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; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 

4475/26.09.2018; 

 - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 

4477/27.09.2018, modificat în cadrul dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Local din 27.09.2018, 

astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței; 

 - 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 art. 63 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 63 alin. (7) și 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 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției 

de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2, conform anexei ce conţine 6 pagini şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 311 

Bucureşti, 27.09.2018 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii  

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  

Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 166933/07.09.2018 întocmită de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raport de specialitate nr. 101293/14.09.2018 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 103569/20.09.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul nr. 41941 conexat cu nr. 40588/2018 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici privind funcţiile publice din cadrul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, Municipiul Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 2774/31.10.2016 privind delegarea unor atribuţii ale 

Primarului Sectorului 2 către Viceprimar; 

 - 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; 

http://www.ps2.ro/
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

  

 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. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 ce conţin 42 de pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 

2 este de 130 posturi, din care 9 posturi de conducere şi 121 posturi de execuţie. 

  (3) Numărul total al funcțiilor publice este de 118, din care 9 funcții publice de conducere și 

109 funcții publice de execuție. 

  (4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 12 funcții de execuție. 

  

 Art. 2 Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 poate modifica/ transfera funcţiile 

din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă. 

  

 Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2015 privind aprobarea  

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri. 

  

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2.         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 312 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 45 de pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2  al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

B-dul Pache Protopopescu nr.94,două corpuri de clădire,Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 

2nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache 

Protopopescu nr.94,două corpuri de clădire, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 80809/25.07.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache 

Protopopescu nr. 94, două corpuri de clădire, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 

2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică de 

constatare cu privire la măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b)prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 

  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 313 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018  

privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând 

cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului 

aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat 

la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând : 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 103391/20.09.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 - 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I Anexa la H.C.L Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa dinStr. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti se modificăşi se 

completează, conform anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 

400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării 

tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 

241-273, Sector 2, Bucureşti, rămân aplicabile. 
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 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 314 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate nr. 103793/20.09.2018 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 104095/21.09.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București și completarea nr. 106074/26.09.2018 – revenirea la Raportul de specialitate nr. 

104095/21.09.2018; 

 - Avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului 

precum şi avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a O.G.R. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 

de piaţăîn unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) și alin. (4) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
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H O T Ă R ĂŞ T E 

 Art.1. Se aprobă organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorul 2 al 

Municipiului București, pentru desfășurarea cu caracter sezonier/temporar  a activității de comercializare a 

produselor agroalimentare de către asociaţiile de producători şi producătorii agricoli individuali, în baza 

Regulamentului - cadru prevăzut în anexa ce conține un număr de 7 pagini și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Identificarea locațiilor necesare organizării de piețe tradiționale, volante si târguri se va face de 

către Administratia Pietelor Sector 2 in colaborare cu Administratia Domeniului Public Sector 2 si cu 

sprijinul Politiei Locale Sector 2, iar stabilirea locației și avizarea exercitării activităților comerciale în zonele 

publice identificate se realizează de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, în condițiile legii. 

  

 Art.3  Viceprimarul Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, Directorul 

General al Administrației Domeniului Public Sector 2 si Directorul General al Politiei Locale Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/2011 privind înființarea de piețe 

volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului București,își încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 315 

Bucureşti, 27.09.2018 

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

Sector 2 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.   

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru  

Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului 

 

 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia 

Română - Catedrala Mântuirii Neamului; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 103832/20.09.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 103937/21.09.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă precum şi 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 102877/20.09.2018 întocmită de Direcţia Juridică Legislaţie şi Contencios Administrativ 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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; 

 - 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 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 Patriarhiei Române în valoare de 3.000.000 lei, 

pentru lucrările de construcţie la Catedrala Mântuirii Neamului. 

  (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 „Susţinere culte”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 316 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din 

data de 27.09.2018 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 sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea  

actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea 

actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

Analizând: 

 - Expunerea de motive a consilierilor locali USR, privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea 

actualelor terenuri de joacă din Sectorul 2; 

 - Amendamentul doamnei consilier local Neagu Anda Cristina, astfel cum a fost consemnat în 

procesul verbal al ședinței; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

În baza evidenţei terenurilor de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în 

Bucureşti la data de 21.09.2017, cuprinsă în Anexa la Expunerea de motive, 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 103609/20.09.2018 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București; 

 Adresa nr. 8762/R/27.08.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 2 și înregistrată cu 

nr. 93860/28.08.2018 la Primăria Sectorului 2 București; 

 Raportul de specialitate nr. 77727/23.07.2018 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare 

Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind situația 

juridică a parcurilor de pe raza sectorului 2 și a terenurilor de joacă aflate în administrarea 

Administrației Domeniului Public Sector 2 București; 

http://www.ps2.ro/
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 În conformitate cu: 

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 525/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţăşi de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement; 

 - Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, Cerinţe tehnice 

de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi 

spaţiilor de joacă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern 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; 

 - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 - Normele de igienăşi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul nr. 

119/2014, cumodificările și completările ulterioare; 

 În considerarea standardelor europene referitoare la echipamentele pentru spaţiile de joacăşi 

suprafeţele spaţiilor de joacă SR EN 1176/2008 şi 1177/2008: 

 SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1 

- Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare ; 

 SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2- 

 Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne ; - SR EN 1176-

3 2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane ; 

 SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 4: 

Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe 

cablu ; 

 SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 5: 

Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru carusele; 

 SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: 

Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante; 

 SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 7: 

Ghid de instalare, de control, de întreţinere si de utilizare ; - SR EN 1176-10:2008 Echipamente 

pentru spaţii de joacăşi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 10: Cerinţe complementare de 

securitate şi metode de încercare pentru echipamente de joaca în totalitate închise; 
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 SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spaţii de joaca şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 

11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale; 

 SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de joaca. 

Determinarea înălțimii critice de cădere. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și m) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1. Se aprobă iniţierea de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unui program de 

reabilitare a tuturor locurilor de joacă aflate în administrarea sa şi identificate în Anexa 1, parte integrantă 

din prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 5 file. 

  

 Art.2. Pentru o dezvoltare fizică, psihicăşi emoţională armonioasă a utilizatorilor, sunt necesare: 

1) Asigurarea siguranţei copiilor care folosesc un echipament de joacă, a celorlalţi copii şi a persoanelor 

aparţinătoare/însoţitoare şi prevenirea accidentării pe terenul de joacă, prin: 

(a) Instalarea, sau unde există deja, reabilitarea covorului de tartan (covor antitraumă) pe întreaga 

suprafaţă de joacă; 

(b) Verificarea existenţei şi funcţionării echipamentelor de joacă, repararea celor defecte şi înlocuirea celor 

uzate fizic şi moral; 

(c) Verificarea respectării specificaţiilor producătorului în cazul echipamentelor de joacă cu risc mare de 

accidentare, leagăn balansat, scrânciob, roată, tobogan etc astfel încât să nu prezinte pericol pentru alţi 

copii aflaţi pe terenul de joacă; 

(d) Montarea unui număr suficient de bănci, repararea celor existente, vopsirea şi reabilitarea acestora; 

2) Protejarea împotriva accidentelor rutiere, în cazul terenurilor de joacă aflate în spaţiu liber, în afara 

parcurilor şi încadrate pe minim o latură de un drum public sau o parcare, prin: 

(a) Plantarea de garduri vii, sau în lipsa spaţiului, montarea de garduri obişnuite - acolo unde nu existăşi 

este necesar - sau reabilitarea celor existente, care nu satisfac prezenta cerinţă; 

(b) Evitarea poziţionării către stradă a porţii de acces în locul de joacă; 

3) Asigurarea unei stări de bine copiilor şi de confort aparţinătorilor/însoţitorilor, prin accesul la spaţii de 

joacă propice pentru stimularea exerciţiilor fizice, imaginaţiei, sociabilităţii etc.şi care să asigure, în acelaşi 

timp, relaxarea adulţilor care însoţesc copiii, astfel: 

(a) Gardurile, porţile, împrejmuirile, coşurile de gunoi (obligatoriu cu sac gunoi) vor avea un aspect 

plăcut, cu un stil estetico-urbanistic unitar, pentru a contribui la identitatea Sectorului 2; 

(b) Amenajarea spaţiilor verzi din incinta locului de joacă, conform nevoilor din teren, astfel încât acestea 

să fie acoperite de iarbăşi în măsura posibilităţii să se planteze arbuşti, copaci, gard viu.În cazul în care 
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este necesar, gardul viu existent şi degradat va fi replantat. Extragerea cioturilor de arbori şi îndepărtarea 

bolovanilor, pietrelor şi altor obiecte care pot produce traume copiilor; 

(c) Denumirea fiecărui loc de joacăşi schimbarea însemnelor ce conțin nume de persoane, cu nume de 

instituții (Primăria Sector 2 şi Consiliul Local Sector 2). 

(d) Montarea în fiecare loc de joacă a regulamentului prevăzut în Anexa 3, precum şi a numărul de telefon 

al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, care răspunde de administrare şi unde pot fi anunţate 

defecţiunile şi deteriorarea acestora, programul periodic de curăţenie, iar pe echipamentele de joacă a 

unor plăcuţe cu instrucţiunile de folosire; 

(e) Amenajarea şi întreţinerea aleilor din zonele de joacă şi din jurul acestora; 

(f) Iluminare corespunzătoare a locurilor de joacă. 

  

 Art.3.Se aprobă iniţierea de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unui program de 

întreţinere periodică a locurilor de joacă aflate în administrarea sa şi identificate în Anexa 1, inclusiv: 

1) Buna funcţionare şi utilizare a locurilor de joacă prin: 

(a) Verificarea tehnică a echipamentelor de joacă, săptămânal şi întreţinerea periodică aşa cum este 

prevăzut în specificaţiile producătorului; 

(b) În sezonul rece, deszăpezirea căilor de acces şi a locului de joacă şi aplicarea de tratamente specifice 

pentru prevenirea producerii poleiului; 

2) Prevenirea îmbolnăvirii copiilor şi aparţinătorilor/însoţitorilor acestora, de boli cu transmitere prin vectori 

sau indirect, printr-un complex de măsuri cu caracter permanent, periodic şi ocazional, astfel: 

(a) Întreţinerea spaţiilor verzi existente în incinta locurilor de joacă, conform nevoilor din teren, iarba udată, 

cosită, copacii toaletaţi şi vopsiţi cu vopsea ecologică până la nivelul de 1,50 m, arbuştii şi gardul viu, de 

asemenea, toaletaţi. 

(b) Servicii complete de curățenie, de cel puţin două ori pe săptămână, de către personal special, 

desemnat numai pentru curăţarea locurilor de joacă ; clarificare şi stabilire a obligaţiilor ce revin Primăriei 

Sector 2/ADP Sector 2 (program curăţenie, stabilit şi afişat); 

(c) Evacuarea deşeurilor se va face zilnic în anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie) şi la cel mult 3 zile în 

anotimpul rece (1 octombrie – 1 aprilie); 

(d) Spălarea periodică a suprafeţelor antitraumă/covor de tartan, exceptând perioadele in care va fi nevoie 

de deszăpezire şi aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului; 

  

 Art.4.Se aprobă realizarea de către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unei hărţi online cu 

adresa și coordonatele GPS ale tuturor locurilor de joacă, disponibilă pe site-ul Primăriei Sectorului 2 

București,  pentru a putea fi identificate  mai ușor de către părinți; 

  

 Art.5.Se aprobă efectuarea de către inspectorii Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a 

controalelor lunare, dar şi inopinat, având ca ţinte principale: 

1) Punerea în operăşi menţinerea în parametrii menționați în prezenta hotărâre  a tuturor locurilor de joacă; 

2) Verificarea conformităţii lucrărilor şi respectarea termenelor de mentenanţă a furnizorilor de servicii. 
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3) Rezultatele controalelor vor fi trecute lunar pe site-ul Primăriei Sector 2 şi în Registrul de control al 

Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

  

 Art.6.Se aprobă Regulamentul de folosire a terenurilor şi echipamentelor de joacăşi informaţiile utile 

pentru beneficiari, conform  Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 3 file și care face 

parte integrantă din aceasta. 

  

 Art.7.Administraţia Domeniului Public Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a  prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.8. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 317 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 27.09.2018 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 aprobarea Proiectului ,,BUCUREŞTIUL INTERBELIC” 

 

 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului ,,BUCUREŞTIUL 

INTERBELIC”; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George şi domnul 

consilier local Andrei Robert Alexandru - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 98204/17.09.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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  Bibliotecilor  nr. 334/ 2002, republicată; 

 - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal; 

 - Strategia de dezvoltare locală integratăşi durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. k) şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 

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

  

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă implementarea Proiectului cu titlul - „BUCUREŞTIUL INTERBELIC”, pentru 

consolidarea importanţei bibliotecii ca resursă educaţionalăşi facilitarea accesului la informaţie, conform 

anexelor nr. 1 și 2, ce conţin un număr de 5 pagini. 

  

 Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția 

Copilului Sector 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 318 

Bucureşti, 27.09.2018 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/


293 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 

al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 103978/21.09.2018 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 Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentele Executivului Sectorului 2 înregistrate la Cabinet Secretar Sector 2 sub numerele 

4479 respectiv 4480 din data de 27.09.2018; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 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; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

 - Hotărârea 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) lit. a) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art.1Bugetul generalconsolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectificăşi 

se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 

  - venituri –    021.026 mii lei 

  - cheltuieli –    227.243 mii lei 

  - deficit –      217 mii lei 

  

 Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectificăşi se 

stabileşte conform anexei nr. 2, astfel: 

 - venituri la suma de 904.810 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare - 900.361 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare           -    449 mii lei. 

 - cheltuieli la suma de 1.111.027 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  124  mii lei; 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare - 903 mii lei. 

 - excedent secţiunea funcționare – 42.237 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 1.111.027mii 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. – 

2.22la prezenta hotărâre. 

  

 Art.4  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 3; 

3.1 – 3.7, astfel: 

 - Total venituri în sumă de 191.588 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -  350 mii lei 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  -   238 mii lei 

  

 - Total cheltuieli la suma de 191.588 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  350 mii lei 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare - 238 mii lei 
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 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 - 4.14. 

  

 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 publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 319 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    
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296 

 

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. 89/2017  

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea  

Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003,  

respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2,  

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru 

modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv 

schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 104124/21.09.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 102724/18.09.2018 emisă de Primăria Municipiului București – Direcția Patrimoniu; 

 - Dispoziția nr. 2026/19.09.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003 privind atribuirea din 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 

a spaţiului situat în Bdul Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinaţia ECONOMAT. 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 

şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în scopul realizării de activităţi cu 

caracter social. 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Art. 1 din 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, care va avea următoarea 

formulare: 

  ” Art.1 (1) Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea Art. 1  din Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv transmiterea imobilului situat în 

Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti, în suprafaţă de 181,91mp, din administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  cu 

destinaţia - sediu POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. 

  (2) La data intrării în vigoare a prezentei, se elimină poziția nr. 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter 

social, încetând astfel dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția 

Copilului Sector 2 asupra imobilului din Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București.” 

  

 Art. II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 își mențin 

aplicabilitatea. 

  

 Art. III. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 320 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 27.09.2018 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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 104282/24.09.2018 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului consilier local Pușcașu Marian pentru ca domnul consilier local Zaharia 

Răzvan Cristian să fie desemnat președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni, astfel cum a fost 

consemnatăîn procesul verbal al ședinței; 

 - 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 art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări 

şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

  

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (6), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se alege domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: octombrie, noiembrie 

şi decembrie 2018. 

  

 Art.2  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 321 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 27.09.2018 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 şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018  

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice  

pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 

 

 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3792/18.09.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 104080/21.09.2018 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte 

Publice 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, 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Legea nr. 50/1991, republicată, privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
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 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţiisănătoase pentru 

copii şi adolescenţi; 

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice 

de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;           

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I.Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2, se modificăși se completează potrivit Anexei ce parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate contractele de 

închiriere aflate în derulare vor fi adaptate conform Anexei prevăzute la art. 1. 

  

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2, rămân neschimbate. 
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 Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2, precum şi organele de conducere ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. V.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 322 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 şi implementarea programului educaţional 

,,ACADEMIA COPIILOR 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea şi implementarea programului 

educaţional  ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 103199/19.09.2018 întocmită de către Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 104128/21.09.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 

4486/27.09.2018,  astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței; 

 - Amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian privind completarea articolului 5 din 

proiectul de hotărâre,  astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţăşi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin 

Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare ; 
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 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j), lit. q)  și 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 împuternicirea Consiliului Local Sector 

2 să hotărască cu privire la încheierea acordurilor de parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București și unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2, București, în vederea 

implementării proiectului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

  

 Art.2 Se aprobӑ programul educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru preșcolarii/elevii 

din învӑţӑmâtul preuniversitar de stat, conform Anexei ce conţine un număr de 10 pagini şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 Se aprobӑ implementarea programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” în 

unitӑţile de învӑţӑmânt preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorialӑ a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, în perioada 11.02.2019 – 21.12.2019. 

  

 Art.4 (1) Se împuterniceşte Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

să asigure consultarea și încheierea  acordurile de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti şi cu unitatile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București, după emiterea acordului solicitat la Art. 1 din prezenta hotărâre. 

  (2) Se împuterniceşte Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

sӑ deruleze procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii educaţionale necesare 

implementӑrii şi desfӑşurӑrii acestui program, dupăîncheierea acordurilor de parteneriat în condițiile alin. 

(1). 

  (3) Se împuterniceşte Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

sӑ monitorizeze derularea în bune conditii a prezentului program şi sӑ efectueze plӑţile aferente. 

  

 Art.5  Fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul local sau din alte 

surse de finanțare și vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 printr-un nou proiect de hotărâre. 
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 Art.6 Directorul Executiv al Direcţiei Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

va lua toate măsurile necesare pentru completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea cu 

atribuţii privind derularea programelor/proiectelor educaţionale destinate preşcolarilor şi elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritoriala a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

  

 Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti precum şi unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

  

 Art.8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 323 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și  

Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și  

ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2,  

rectificată, astfel cum a fost modificată şi completată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de 

Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 104702/24.09.2018 prezentat 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; 

 - Amendamentul formulat de consilier local Feroiu Dumitru Silviu, astfel cum a fost consemnat în 

procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 27.09.2018; 

 - Avizul nr. 44088 conexat cu nr. 40927/2018, emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 99891/12.09.2018; 

 - Avizul nr. 104021/21.09.2018, emis de Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 

2, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 104021/21.09.2018; 

 - Plângerea prealabilă nr. AC/8024/22.06.2018 formulată de Prefectul Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 2769/27.06.2018; 

 - Adresa nr. 69502/28.06.2018 întocmită de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 
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 - Adresa nr. 52035/14.05.2018 prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis 

numărul maxim de posturi pe anul 2018 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 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. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 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 Anexele nr. 3 - 5 la Hotărârea Consiliului Local 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, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 

nr. 90/2018, se modificăşi se completează conform anexelor nr. 1 - 3 ce conţin 90 de pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 195/2017 pentru modificarea 

Anexei 3 la  HCL Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al 

Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

  (2) 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 
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specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 

2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

           

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 324 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 93 de pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 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 măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a  

Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020,  

Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în  

Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului 

public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, 

Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a 

Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76268/13.07.2018, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 74881/11.07.2018 întocmit de către Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 87771/11.08.2018 privind efectuarea consultării publice în temeiul Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

 - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - O.G. 196/2005 privind fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor completată prin H.G. 210/2007 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 942/2017 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului 

naţional de gestionare a deşeurilor; 

 - Strategia Națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 aprobată prin H.G. nr. 870/2013; 

 - H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a 

serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti, astfel cum a fost completată prin H.C.G.M.B. nr. 

501/2017; 

 - H.C.G.M.B. nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciilor 

publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului General nr. 1353/2001 privind finanțarea serviciilor de salubrizare ale 

sectoarelor 1-6 începând cu luna august 2001; 

 - H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deşeurilor municipale 

din Municipiul Bucureşti; 

 - H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a deşeurilor de către persoanele fizice si 

asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti nr.111/2015 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului public de salubrizare în Sectorul 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti nr.179/2017 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București şi a 

modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare; 

 - Planul National de Gestionare a Deșeurilor – PNGD 2014-2020, aprobat prin H.G. 942/20.12.2017, 

denumit in continuare PNGD; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

                  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă măsurile de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin 

implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și 

lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa ce cuprinde 5 pagini și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
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 Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 325 

Bucureşti, 27.09.2018 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.           

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita  

(situaţia nr. 4) 

 

 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, 27.09.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita (situaţia nr. 4); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 103833/27.09.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice şi Direcţia 

Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 106223/27.09.2018 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. 24564/05.03.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului 

financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - Adresa nr. 103479/20.09.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 4 în 

valoare de 160.000 lei pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind 

încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

                               

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situaţia nr. 4) în valoare de 

160.000 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, 

PUȘCAȘU MARIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

 

Hotărârea nr. 326 

Bucureşti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 27.09.2018 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 

 

R E C T I F I C A R E  
 
 

 Având în vedere adresa nr. 111728/10.10.2018 emisă de Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și Nota nr. 112669/12.10.2018 întocmită de Direcția Administrație 

Publică Locală Sector 2; 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educaţional 

’’Academia Copiilor Sector 2”, în baza căruia a fost adoptată Hotărârea nr. 323/2018 privind aprobarea şi 

implementarea programului educaţional ’’Academia Copiilor Sector 2”, 

 

se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 323//27.09.2018, respectiv la pct. 9 alin. 2), în sensul că textul corect este: 

 

” Disciplinele opţionale destinate preşcolarilor şi elevilor se vor desfăşura în baza unui orar stabilit de 

comun acord cu unitatea de învăţământ, în funcţie de sălile libere din unităţile de învăţământ implicate 

în proiect sau organizând cursuri pentru mai multe unităţi de învăţământ la una singura, cea mai 

avantajoasă din punct de vedere al amplasamentului pentru cursanţi .În alegerea acestora se va ţine 

seama de orarul elevilor, sălile disponibile, orarul cadrelor didactice şi al instructorilor, precum şi dotările 

tehnice necesare desfăşurării cursului. ”, astfel cum prevede proiectul de hotărâre adoptat în şedinţa 

ordinară, 

şi nu 

” Cursurile destinate preşcolarilor şi elevilor se vor desfăşură în afara programului şcolar, în funcţie de 

sălile libere din unităţile de învăţământ implicate în proiect sau organizând cursuri pentru mai multe unităţi 

de învăţământ la una singura, cea mai avantajoasă din punct de vedere al amplasamentului pentru 

cursanţi. în alegerea acestora se va ţine seama de orarul elevilor, sălile disponibile, orarul cadrelor 

didactice şi al instructorilor, precum şi dotările tehnice necesare desfăşurării cursului. ”, cum din eroare s-a 

redactat în cuprinsul Hotărârii. 

Prezenta Rectificare se ataşează actului administrativ în referinţă. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

  

http://www.ps2.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 

Referitoare la înfiinţarea 

Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 

 

Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.09.2018 

 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive nr. 184140/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 Raportul de specialitate nr. 183682/06.09.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane; 

 Adresa nr. 183511/06.09.2018 a Direcţiei Economice; 

 HCLS3 nr. 357/14.08.2018 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3; 

 Adresa nr. 183684/06.09.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane; 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată  2,  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioaere, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 357/14.08.2018 privind înfiinţarea Direcţiei 

Generale de Salubritate Sector 3 se modifică după cum urmează: 

 

 1. La Articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 “(1) Se aprobă înfiinţarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, instituţie publică, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizării/prestării serviciului de 

salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti. ” 
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 ,,(2) Instituţia publică prevăzută la alin. (1) se înfiinţează cu activitate financiar-contabilă proprie, cu 

Patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi se va bucura de autonomie financiară 

şi funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscal şi al conturilor 

deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau/şi la unităţile bancare şi va întocmit, în condiţiile legii, 

bugetul de venituri şi situaţii financiare anuale. ” 

 

 2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 ,,Art. 4 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 va 

fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, precum şi din alte surse legal 

constituite. ” 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 357/14.08.2018, rămân 

neschimbate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  418 

DIN  14.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcţie şi teren 

aferent, situat în Calea Dudeşti nr. 104-122, Sector 3 (Policlinica Vitan), 

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 

în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţţile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.09.2018 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 183822/CP/07.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 180567/04.09.2018 al Direcţiei Administrative şi Management 

Informaţional – Serviciul Administrativ; 

- Adresa nr. 180572/04.09.2018 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional – Serviciul 

Administrativ; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 867 si art. 868 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care ăşi desfăşoară activitatea unele Unităţi sanitare 

de interes local din domeniul priviat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti; 

- OUG nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Minsterul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

- HG nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 

transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către 

Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a Criteriilor care stau la baza acestuia transfer; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (4) din Legea administraţiei 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri privind 

transmiterea imobilului compus din construcţie şi teren aferent, situat în Calea Dudeşti nr. 104-122, Sector 

3, (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti- 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrativă şi Management Informaţional, va lua măsuri 

de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  419 

DIN  14.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcţie şi teren 

aferent, situat în B-dul Nicolae Grigorescu nr. 41, Sector 3, (Policlinica Titan) 

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 

în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.09.2018 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 183818/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 182212/05.09.2018 al Direcţiei Administrative şi Management 

Informaţional – Serviciul Administrativ; 

- Adresa nr. 182217/05.09.2018 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional – Serviciul 

Administrativ; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 867 si art. 868 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care ăşi desfăşoară activitatea unele Unităţi sanitare 

de interes local din domeniul priviat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti; 

- Art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Minsterul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

- Art. 3 din anexa 1 la HG nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi 

pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice 

locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a Criteriilor care stau la baza acestuia 

transfer; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (4) din Legea administraţiei 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 



321 

 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri privind 

transmiterea imobilului compus din construcţie şi teren aferent, situat în B-dul Nicolae Grigorescu nr. 41, 

Sector 3, (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrativă şi Management Informaţional, va lua măsuri 

de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  420 

DIN  14.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind colectarea selective a deşeurilor în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.09.2018 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 193258/19.09.2018 a domnului consilieri local Mălureanu Liviu, membru 

USR din cadrul Consiliul Local Sector 3; 

- Raportul de nr. 194925/20.09.2018 al Direcţiei Învăţământ Cultură – Serviciul Administrare Unităţi 

Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

- Adresa nr. 193258/19.09.2018 a domnului consilier local Măşureanu Liviu, membru USR din cadrul 

Consiliului Local Sector 3; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 133/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

- Art. 9, alin. p) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei de administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

- Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiiţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; 

- Raportul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (4) din Legea administraţiei 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art. 1. (1) Spaţiile în care copii desfăşoară activităţi instructiv-educative din cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti precum şi curtea unităţilor vor fi 

dotate cu recipiente pnetru colectarea selectivă a deşeurilor. 

 (2) În funcţie de tipul de deşeuri colectate, recipientele vor avea următoarele culori: 

a) albastru pentru deşeuri de hârtie şi carton 

b) galben pentru deşeuri de plastic 

c) alb/verde pentru deşeuri de aluminiu 

 

 Art. 2. Toate unităţile d eînvăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

vor avea un spaţiu pentru colectare selectivă a deşeurilor în interiorul perimetrului împrejmuit al unităţii de 

învăţământ, respectând toate normele în vigoare în domeniu. 

 

 Art. 3. (1) În vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a deşeurilor colectate selectiv, toate 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti sunt obligate să 

încheie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un contract de predare a deşeurilor colectate selctiv 

cu un operator economic autorizat. 

 (2) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului, unităţile de învăţământ au obligaţia 

de a organiza consultări ale pieţei în vederea identificării operatorilor care oferă cele mai avantajoase 

condiţii financiare şi logistice pentru preluarea deşeurilor. 

 (3) Sumele încasate vor constitui venituri la bugetul unităţii de învăţământ. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Învăţământ Cultură – Serviciul Administrare Unităţi 

Învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  446 

DIN  27.09.2018  
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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 încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia domnului Puiu Florian înregistrată la Sectorul 4 al municipiului 

București nr. 58131/18.09.2018 si la Secretarul Sectorului 4 sub nr. P3/291/18.09.2018; 

 Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. P3./294/19.09.2018; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit ”a” coroborat cu art.12 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Consiliul Local Sector 4 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Puiu Florian precum şi vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 221/20.09.2018 
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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 încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia domnului Grozavu Cătălin înregistrată la Sectorul 4 al municipiului 

București nr. 58132/18.09.2018 și la Secretarul Sectorului 4 sub nr. P3/292/18.09.2018; 

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. P3./ 295 /19.09.2018; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit ”a” coroborat cu art.12 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Consiliul Local Sector 4 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Grozavu Cătălin precum şi vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 222/20.09.2018 



328 

 

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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 

P.7/1106/19.09.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local; 

 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; 

 Ţinând cont de adresa Partidului Social Democrat nr. 63/18.09.2018, înregistrată la  Secretarul  

Sectorului 4 sub nr.P.3/293 /18.09.2018; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/19.05.2015 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(3) precum şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3), art.45 alin.(1) și art. 115 alin (1) lit. “b” din Legea administraţiei 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al domnului Dinu Dorel-Marius, candidat pe 

lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016, pe locul declarat vacant prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 221/20.09.2018.  

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 223/20.09.2018 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 

P.7/1107/19.09.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local; 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Grozavu Cătălin, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 

222/20.09.2018; 

 Ţinând cont de adresa Partidului Social Democrat nr. 63/18.09.2018, înregistrată la Secretarul 

Sectorului 4 sub nr.P.3/293 /18.09.2018; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/19.05.2015 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(3) precum şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3), art.45 alin.(1) și art. 115 alin (1) lit. “b” din Legea administraţiei 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Petcu Daniela Gabriela, candidat 

pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016, pe locul declarat vacant prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 222/20.09.2018.   

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 224/20.09.2018 
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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 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.8.1/7324/19.09.2018 al Direcţiei Economice; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 - 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 şi cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 760.660 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; 

Anexa nr. 1.3;  – Bugetul din credite interne detaliat la 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.A.U.I. 

 - 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 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 6.1 - cap.66.02.06.03   - Unităţi Medico Sociale 

 - Anexa 6.2 - cap.66.02.50.50   - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii  

 - Anexa 7. - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 7.1 - cap.67.02.05.03    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze s 

       portive şi de agrement  

 - Anexa 8.  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 8.1 - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 8.2 - cap.68.02.04.   - Asistenţă acordata persoanelor în vârstă - CIA 

 - Anexa 8.3 - cap.68.02.05.02   - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 8.4 - cap.68.02.06.01   - Copii 

 - Anexa 8.5 - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 8.6 - cap.68.02.12.   - Centrul medico-social Sf. Andrei 

 - Anexa 8.7 - cap.68.02.15.   - Ajutor social  

 - Anexa 8.8 - cap.68.02.50.50   - Alte cheltuieli în domeniul asist. sociale 

 - Anexa 9.  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 9.1 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 10. - capitol bugetar 74.02  - Protecţia mediului 

 - Anexa 10.1 - cap.74.02.05.01  - Salubritate  

 - Anexa 11. - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 11.1 - cap.84.02.03.03  - Străzi 

 - Anexa 11.2 - cap.84.02.50   - Direcţia Mobilitate Urbană 

 - Anexa 12. - capitol bugetar 70.07  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică 
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 - Anexa 12.1 - cap.70.07.03.01  - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 - Anexa 13. - capitol bugetar 84.07  - Transporturi 

 - Anexa 13.1 - cap.84.07.03.03  - 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. 14. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4”; 

 - Anexa nr. 15, 15.1 ,,Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Asistența Socială”; 

 

 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. 16, ,,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 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 225/20.09.2018 
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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 

pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017  privind aprobarea cererii de finanțare  

”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București – CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea 

depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr. P9.1/943/17.09.2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A – Clădiri rezidențiale; 

- Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 

fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de 

coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

- O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;   

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.I. Se modifică HCLS4 nr. 289/24.10.2017, după cum urmează: 

 1. Se modifică art.1, care va avea următorul cuprins: 

 „Art.1. Se aprobă cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea 

depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional 

Regional, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 
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de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, 

Operațiunea A – ”Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:  

(2) Componenţa 1 - Blocul 42, Str. Piscului nr. 16  

(3) Componenţa 2 - Blocul 36, Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 21  

(4) Componenţa 3 - Blocul 114, Str. Soldanului nr.5  

(5) Componenţa 4 - Blocul 50, Str. Garniţei nr.3  

(6) Componenţa 5 - Blocul 49, Str. Garniţei nr. 1  

(7) Componenţa 6 - Blocul 115, Str. Frumuşani nr. 16  

(8) Componenţa 7 - Blocul 41, Str. Frumuşani nr. 4  

(9) Componenţa 8 - Blocul 121, Str. Măriuca nr.4  

(10) Componenţa 9 - Blocul A1, Aleea Terasei nr.5  

(11) Componenţa 10 - Blocul III/25, Str. Izvorul Oltului nr.7 

 

 2. Se modifică art. 2, care va avea următorul cuprins: 

 “Art.2. Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează: 

a) valoarea totală a proiectului ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din 

Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5’’, în cuantum de 21,796,491.54 lei (inclusiv TVA), din care 

valoarea totală eligibilă 21,297,800.62 lei și valoarea totală neeligibilă de 498,690.92 lei; 

b) contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în 

cuantum de 9,017,811.17 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,519,120.25 lei reprezentând 

cofinanțarea proiectului ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București – CPE 5’’; 

c) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 4,830,583.50 lei, reprezentând 

25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația 

locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

d) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 165,527.50 lei, reprezentând 

3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația 

locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

e) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 271,829.76 lei reprezentând, 

după caz: 

  - 3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor 

cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

  - 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor 

cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

  - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu 

destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a  autorităților și 

instituțiilor publice, 

  - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu 

destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice; 
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f) Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială, conform prevederilor legale, 

anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată 

de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 740,007.28; 

g) mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociațiilor de Proprietari este 

pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel: 

 T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2  

 T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde: 

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică 

T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termică 

V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției asociațiilor de 

proprietari 

10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale 

la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani) 

1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale 

la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani). 

 3. Se modifică art. 3,  care va avea următorul cuprins: 

 „Art.3 Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”. 

 4. Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins: 

 “Art.4. Se aprobă asigurarea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București 

pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare ,,Creșterea 

Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5’’ și se 

vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor 

interveni pe perioada implementării.” 

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 226/20.09.2018 

*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 cele 10 componente din 

cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe 

din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5 „ 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 - Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. 

P9.1/944/17.09.2018; 

 - Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 

 - Programul Operațional (POR) 2014-2020; 

 - Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A- Clădiri rezidențiale; 

 - Hotărârea Guvernului nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului 

instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 - O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici, în conformitate cu documentația tehnico-

economică, pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice 
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pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5„ conform Anexelor nr. 

1-10 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic 

Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 227/20.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare  

”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea 

depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 - Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr. 

P.9.1/937/14.09.2018 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

 - Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

 - Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului 

instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;   

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), precum şi art. 81 alin. (4) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.I. Se modifică lit. a), b), c), e) ale art. 2 din HCLS4 nr. 245/29.09.2017, cu modificările ulterioare, 

care vor avea următorul cuprins: 

 “2.Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează: 

a) valoarea totală a proiectului ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din 

Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4’’, în cuantum de 13,043,910.11 lei (inclusiv TVA), din care 

valoarea totală eligibilă 12,891,061.05 lei și valoarea totală neeligibilă de 152,849.06 lei; 

b) contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în 

cuantum de 5,309,273.48 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,156,424.42 lei reprezentând 

cofinanțarea proiectului ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București – CPE 4’’; 

c) contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2 902 424.94 lei, reprezentând 

25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația 

locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

e) contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 38 212,00 lei reprezentând, 

după caz: 

 - 3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu 

destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

 - 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu 

destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

 - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație 

locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a  autorităților și instituțiilor publice, 

 - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de 

spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice; 

 Art.II. Se aprobă modificarea Anexei din HCL 245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare 

„Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – 

CPE4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a 

cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform Anexei care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 228/20.09.2018 

*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 cheltuielilor proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale pentru Şcoala Gimnazială nr. 190, str. Niţu Vasile nr.16”, în vederea 

rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. P.9.4/313/14.09.2018; 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 10 – 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 – 

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 

fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional 

de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;   

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1 Se aprobă cheltuielile proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru 

Şcoala Gimnazială nr. 190, str. Niţu Vasile nr.16”, conform Anexei, care reprezintă bugetul cererii de 
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finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru Şcoala Gimnazială nr. 190, str. Niţu 

Vasile nr.16” și face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru 

Şcoala Gimnazială nr. 190, str. Niţu Vasile nr.16” în cuantum de 15,148,951.40 lei (inclusiv TVA), din care 

valoarea totală eligibilă 15,148,951.40 lei. 

 

 Art.3 Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în 

cuantum de 302,979.03 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale pentru Şcoala Gimnazială nr. 190, str. Niţu Vasile nr.16”. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 229/20.09.2018 

*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 cheltuielilor proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea 

rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Raportul de specialitate al Direcției Investiții, nr. P.9.4/312/14.09.2018; 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București; 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 10 – 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 – 

Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii; 

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 

fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional 

de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;   

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1 Se aprobă cheltuielile proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru 

Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, conform Anexei, care reprezintă bugetul cererii 

de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din 

bd. Metalurgiei nr.89” și face parte din prezenta hotărâre”. 
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 Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru 

Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în cuantum de 25,463,125.23 lei (inclusiv TVA), 

din care valoarea totală eligibilă 25,426,841.56 lei și valoarea totală neeligibilă de 36,283.67 lei. 

 

 Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cuantum de 

544,820.50 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 508,536.83 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 230/20.09.2018 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza 

Sectorului 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/936/14.09.2018;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art I. Se modifică Art.II din Hotărârea Consiliului Local nr.126/21.05.2018, care va avea următorul 

conținut: 

 ,,Se înlocuiește Anexa nr. 8 la H.C.L. Sector 4 nr. 336/2017, cu Anexa la prezenta hotărâre”. 

 

 Art.II. Se înlocuiește Anexa la H.C.L.Sector 4 nr.126/21.05.2018, cu Anexa la prezenta hotărâre. 

 

 Art.III. 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 ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 231/20.09.2018 

*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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de 

investiții ,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obţinerii 

autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Piaţa Progresul” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Direcţiei Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 

4 nr. 4929/19.09.2018. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4. 

 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. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, 

recompartimentari interioare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Piaţa 

Progresul”, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 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 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 232/20.09.2018 

 

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

4. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul comun de specialitate nr. P.9.1/949/18.09.2018 al Direcției Investiții – Serviciul Investiții și 

al Direcției Gospodărire Locală; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 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 modifică și se completează anexa 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, prin introducerea unei poziții noi, după cum urmează: 

“ 

Nr. 

Crt. 

OBIECTIV C+M(inclusive TVA) lei Valoare totală de investiție 

(inclusive TVA) lei 

23 Amenajare spații verzi/urbane 

/parcări adiacente B-dului Dimitrie 

Cantemir 

4 288 301, 98 5 360 239, 77 

“ 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, rămân 

neschimbate. 

 Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic 

Consiliul Local.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 233/20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. 

Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9/946/17.09.2018, întocmit de către Direcţia Investiții 

și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4: 

 În conformitate cu prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 129/31.05.2017 privind transmiterea din administrarea 

Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract 

PODSRU 96/6.2/S/62982; 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 113/29.08.2014 privind înfiinţarea Centrului de Incluziune 

Socială finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale; 

 

 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 revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, a Centrului de Incluziune Socială din șos. 

Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982.  

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar 

comunicarea acesteia 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 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 234/20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială 

situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9/947/17.09.2018, întocmit de către Direcţia Investiții 

și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4: 

În conformitate cu prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 113/29.08.2014 privind înfiinţarea Centrului de Incluziune 

Socială finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale; 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 112/29.08.2014 privind înfiinţarea Centrului de Incluziune 

Socială finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale; 

 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 transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției 

de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în 

șos. Berceni nr 12A, sector 4. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 235/20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de 

stat de 

pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Luând act de Referatul de specialitate întocmit de Direcția Autorizări – Biroul Patrimoniu din cadrul 

Sectorului 4 al Municipiului București nr. P.16.2/81/06.09.2018; 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Având în vedere prevederile: 

Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 

cadastru și cartea funciară cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului României nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte 

Funciară 2015-2023; 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 186/2008; 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), 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. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se constată și se aprobă suprafețele unităților de învățământ preuniversitar și special de stat 

de pe raza sectorului 4, conform Anexelor nr. 1-8 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Autorizări-Biroul Patrimoniu 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 ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 236/20.09.2018 

*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 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico- 

economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4 

 

Consiliul Local Sector 4; 

 

Având în vedere: 

 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr P.9.1/952/18.09.2018; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4, conform Anexelor 1-23 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 237/20.09.2018 

*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 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție 

aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 

 

 

 Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi a Raportului de specialitate al Direcției 

Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 316/14.09.2018;  

 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;  

 Considerând 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;  

 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 nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție, pentru un 

număr de 18 obiective aferente unităților de învățământ preșcolar de stat de pe teritoriul Sectorului 4, 

conform Anexelor 1-18.  
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 Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de 

specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea 

se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

Hotărârea nr. 238/20.09.2018 

*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 

privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 

 

 Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul comun de specialitate al 

Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 315 /14.09.2018;  

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;  

 Considerând 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;  

 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 nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă cofinanțarea pentru un număr de 18 obiective aferente unităților de învățământ 

preșcolar de stat de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei la prezenta.  

 

 Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de 

specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea 

se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 239/20.09.2018 

*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 indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de 

locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe din sectorul 4  al Municipiului București în perioada 2014-2030”, 

aferente contractului subsecvent nr.1 la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015 

 

Consiliul Local Sector 4; 

 

Având în vedere: 

 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr P.9.1/938/14.09.2018; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe 

aferente contractului subsecvent nr. 1 la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015, 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 ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 240/20.09.2018 

*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, în conformitate cu documentația tehnico- 

economică, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă –  

funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86” 

 

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.9.1/939/14.09.2018; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă – funcțiune 

propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86”, 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 ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

Hotărârea nr. 241/20.09.2018 

*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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139/30.05.2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6325/17.09.2018 întocmit de către Direcția de 

Administrare a Unităților de Învățământ și Expunerea de motive Primarul Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;   

 Luând în considerare dispozițiile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 În temeiul 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139/30.05.2018 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale 

necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea 

unui imobil-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și 

administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului, după cum urmează: 

 

1. Titlul hotărârii va avea următorul conținut:   

” H O T Ă R Â R E privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde 

demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se 

realizeze transmiterea unui imobil-teren și clădire situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public 

al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului.” 

2. Art. 1 va avea următorul conținut:  

” Se solicită Consiliului General al Municipiului București să întreprindă demersurile legale către Guvernul 

României pentru emiterea unei hotărâri de transmitere a imobilului-teren și clădire situat în Str. Perșani nr. 

2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al 

statului, în speță al Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

  

 Art. II. 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 242/20.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul 

Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, 

CEREREA DE PROIECTE CP10/2018- 

„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 

cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte, nr. P.9.4/ 

314/14.09.2018; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

- Având în vedere prevederile din Ghidului Solicitantului – CP10/2018 – POCA 2014-2020 – Cererea 

de propuneri de proiecte – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de 

simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunea mai 

dezvoltată. 

 

- Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare 

a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional 

de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;   

 

Luând în considerare prevederile: 

 -art.4 și art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin(1), lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art.1. Se aprobă participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de 

Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018, Axa prioritară 2 

– Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1. “Introducerea 

de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP ";  

 

Art.2. Se aprobă contribuția proprie a Sectorului 4 al Municipiului București în cuantum de 2% din 

totalul costurilor eligibile ale proiectului; 

 

Art.3. Se aprobă preluarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a tuturor costurilor 

neeligibile care pot apărea în perioada de implementare; 

 

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin direcțiile de specialitate, să ducă la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 243/20.09.2018 
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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 

pentru completarea Anexei la 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 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P.7/1082/10.09.2018 întocmit de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local; 

 Vazând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând act de Avizele conforme ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 

16746/23.07.2018, respectiv nr. 24867/24.08.2018;  

 În conformitate cu art. 20 lit a) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017; 

 Conform prevederilor art. 19 şi art.61 alin. (1) şi (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(1), art. 81 alin.(2), lit. j) și  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. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, 

care au primit aviz conform pentru anul școlar 2018-2019, se completează după cum urmează: 

 

 1. Se completează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular, din Sectorul 4 

al municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, cu o poziție nouă, după cum urmează: 

 

,,NR.  

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NIVELUL 

ȘCOLARIZAT 

ADRESA NR. 

TELEFON 

FORMA DE 

PROPRIETATE 

90 Grădinița  PRE CALEA 314260004 PARTICULAR 
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,,Yannis&Yasmine’’ VĂCĂREȘTI 

NR. 391 

 

 

 

 

 

 

 2. Poziția 86 se completează și va avea următorul cuprins: 

,, 

NR.  

CRT. 

DENUMIREA 

UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NIVELUL 

ȘCOLARIZAT 

ADRESA NR. 

TELEFON 

FORMA DE 

PROPRIETATE 

86 Școala Primară 

,,King George II’’ 

PRI, PRE STR. 

CIMPOIERILOR 

NR. 2 

751024024 PARTICULAR 

’’ 

 Art.II Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 4 al Municipiului București precum şi de 

unităţile școlare nominalizate, 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 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 244/20.09.2018 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 

luni, respectiv 01.10.2018-31.12.2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 şi Raportul de specialitate al   

Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/1081/10.09.2018;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 168/14.06.2018 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv, 01.07.2018 

– 30.09.2018; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2018-31.12.2018. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

20.09.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

Hotărârea nr. 245/20.09.2018 
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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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 

privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de 

investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua 

Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) 

 

  

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.9.1/975/25.09.2018 al Direcției Investiții – Serviciul Investiții; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la 

bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele 

(b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până 

la b-dul Constantin Brâncoveanu) 

 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), 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.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele 

de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (Bdul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni) și 

Supralărgire strada Luică (Șos. Giurgiului până la Bdul. Constantin Brâncoveanu), după cum urmează: 

 

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: 

“Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a 

cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: Supralărgire strada Turnu 
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Măgurele (Bdul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni) și Supralărgire strada Luică 

(Șos. Giurgiului până la Bdul. Constantin Brâncoveanu)” 

 

2. Art. 1 va avea următorul cuprins:  

“Art.1. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de 

investiții: Supralărgire strada Turnu Măgurele (Bdul Constantin Brâncoveanu până la Șos. 

Berceni) și Supralărgire strada Luică (Șos. Giurgiului până la Bdul. Constantin Brâncoveanu), 

cheltuieli prevăzute în art.8 alin. (3) din OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, precum: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de 

fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe 

pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, precum și suma aferentă 

cofinanțării investiției de bază, în valoare totală de 9 702 162.27 lei cu T.V.A. pentru 

Supralărgire strada Turnu Măgurele (Bdul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni), 

respectiv 9 524 399.31 lei cu T.V.A. Supralărgire strada Luică (Șos. Giurgiului până la Bdul. 

Constantin Brâncoveanu).” 

 

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 28.09.2018. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

 
 Diana Anca ARTENE 

 

Hotărârea nr. 246/28.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata de execuţie a 

lucrărilor, a terenului aflat în administarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în Bucureşti Str. 

Antiaeriană nr.6, sector 5, precum şi asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentaţiei 

tehnico-economice şi execuţiei utilităţilor aferente, aferente investiţiei "Construcţii locuinţe de serviciu.", 

precum şi a contractului cadru. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

Având în vedere: 

 

-Raportul de specialitate nr. 75243/14.09.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţia Tehnică Şi 

Verificare Investiţii Edilitare; 

 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 75346/20.08.2018; 

 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice şi al 

Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fonf 

Funciar; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

 -H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor 

programe de construire de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 861 alin.(3) din Legea 287/2009 privind Codul 

Civil ale art. 2, alin 6, ind.l și alin 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţională pentru 

Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5 din HG 719/2016 pentru aprobarea 

Programului "Construcţii de locuinţe de serviciu", cu modificările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata de execuţie a lucrărilor, către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 1495 mp având număr cadastral 234938 conform 

referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 32253/23.07.2018, emis de Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Sector 5, pentru realizarea "Construcţii locuinţe de serviciu", teren descris în Anexa 1 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Sumele necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi execuţia utilităţilor şi 

dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale 

precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul petrimetrului 

destinat locuinţelor de serviciu), vor fi asigurate din bugetul local al sectorului 5. Lucrările de utilităţi 

(alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică și electrică, alimentare cu gaze naturale, 

după caz) se vor realiza cu minimum de 90 zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor, de 

către Consiliul Local al Sectorului 5 

 

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre pentru realizarea investiţiei 

"Construcţii locuinţe de serviciu." 

 

Art.4. Se mandatează Primarul sectorului 5- Domnul Daniel Florea şi/sau Viceprimarul sectorului 5 -Marian 

Ţigănuş, să semneze documentele privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada de execuţie a 

lucrărilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti, a terenului menţionat la Art. 2 al prezentei. 

 

Art.5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se va face de către Primarul Sectorului 5, prin 

compartimentele de specialitate. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 214/28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

 Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 și Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Economică nr 84816/20.09.2018 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 : 

 Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activităţii 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 și 

modificările ulterioare; 

 Având în vedere H C G M B nr. 30/06 02.2003; 

 În temeiul art. 45, alin(2), lit a) și art 81 alin (2) Iit. d din Legea nr 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL. LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART 1 Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri și 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 și Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART 3 Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr 65-66, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din veniturii proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018, conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre 

 

 ART 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr 75-77, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art 6 Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistrația Pieţelor Sector 5) pe anul 201 8, conform Anexelor nr 78-80. care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre 

 

 ART 7 Se aprobă rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncţional ”Sf.Andrei" pe anul 2018, 

conform Anexelor nr 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art 8 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 și instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

PETRESCU ELENA LUMINIŢA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 215/28.09.2018 
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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 reorganizarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5 şi aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.09.2018. 

 

 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate al Compartimentului de Resurse Umane si SSM din cadrul Direcţiei 

Impozite și Taxe Locale a Sectorui 5 înregistrat sub nr. 642120/20.09.25018; 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 

 - Adresa Direcţiei Impozite și Taxe Locale Sector 5 nr. 642127/20.09.2018 conexată cu 

644353/21.09.2018 transmisă şi înregistrată la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sub 

nr.48951/20.09.2018 conexată cu 49142/21.09.2018 

 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.49228 conexat cu nr.48951 și nr.49142/2018 

 - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 alin. (3) şi art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 8 alin. (1) şi art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1 - Se aprobă reorganizarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2018. 

 Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

 Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului proiect de hotărâre. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 228/28.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 643288/20.09.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale 

Sector 5 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 1 alin. 2 Iit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

 - Hotărârea 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 

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 156/31.10.2017 privind Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, 

necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Biroului Juridic din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 5. 
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 Art. 2 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 să 

efectueze toate demersurile necesare în vederea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi/sau 

reprezentare. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate şi Direcţia Impozite şi Taxe Locale 

a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 229/28.09.2018 
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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 Principesa Margareta către Asociaţia de părinţi şi profesori 

„Şcoala cu clasele I-VIII nr. 114 Principesa Margareta" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, înregistrat 

sub nr. 83968/18.09.2018; 

 - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 84491/19.09.2018;  

 - adresa nr. 1128/11.09.2018 emisă de Şcoala Gimnazială Principesa Margareta şi înregistrată la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 82172/11.09.2018; 

 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 învăţămînt 

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 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 16 mp, având destinaţia birou, situat în 

incinta Şcolii Gimnaziale Principesa Margareta către Asociaţai de părinţi şi profesori „Şcoala cu clasele I-

VIII nr. 114 Principesa Margareta", pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului 

Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale Principesa Margareta să semneze contractul de 

comodat cu Asociaţia menţionată la art. 1. 
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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 Principesa 

Margareta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de ședinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 230/28.09.2018 

 

  



389 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat 

în incinta Şcolii Gimnaziale Luceafărul către Asociaţia de Părinţi Luceafărul 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 83974/18.09.2018; 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 84495/19.09.2018; 

 - solicitarea nr. 1206/29.08.2018 emisă de Şcoala Gimnazială Luceafărul, înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 78412/29.Q9.2018. 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tinerel şi Sport şi al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Si Patrimoniului, Fond Funciar. 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţămînt 

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 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 17 mp, având destinaţia birou, situat în 

incinta Şcolii Gimnaziale Luceafărul către Asociaţia de Părinţi Luceafărul, pe o perioadă de 1 an, cu 

posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.  

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale Luceafărul să semneze contractul de comodat cu 

Asociaţia menţionată la art. 1. 
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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 Luceafărul vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 231/28.09.2018 
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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. 128 către Asociaţia Eficientizării Timpului Elevilor 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 84486/19.09.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 84502/19.09.2018; 

- solicitarea nr. 3680/18.09.2018 emisă de Şcoala Gimnazială nr. 128, înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 83899/18.09.2018. 

 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 învăţămînt 

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 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 6 mp, având destinaţia cabinet metodic 

situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 128 către Asociaţia Eficientizării Timpului Elevilor, pe o perioadă de 1 

an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 128 să semneze contractul de comodat cu 

Asociaţia menţionată la art. 1. 
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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. 128 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 232/28.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate 

în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Şcolar Steaua 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 84019/18.09.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 84500/19.09.2018; solicitarea 

Clubului Sportiv Şcolar Steaua, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 75905/20.08.2018; 

- adresa Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

78142/28.08.2018; 

 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 învăţămînt 

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. 1 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 unor spaţii (6 săli) situate în corpul B al Liceului Tehnologic 

Dimitrie Gusti, în suprafaţă totală de 249 mp, către Clubul Sportiv Şcolar Steaua, pe perioada anului şcolar 

2018-2019. 

ART. 2. Cheltuielile curente şi de întreţinere aferente desfăşurării activităţii Clubului Sportiv Şcolar Steaua 

în spaţiul menţionat la art. 1 vor fi finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic 

Dimitrie Gusti. 

ART. 3. Se mandatează Directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti să semneze contractul de comodat 

încheiat între instituţia de învăţământ şi Clubul Sportiv Şcolar Steaua. 
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ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti şi Clubul Sportiv Şcolar 

Steaua vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Ședinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 233/28.09.2018 
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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 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2018;  

 Având în vedere: 

 - raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport 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, înregistrat sub nr. 83982/18.09.2018; 

 - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 84497/19.09.2018; 

 - adresa nr. 25691, 26090/24.08.2018, emisă de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi 

înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 78114/28.08.2018, 

 - 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. 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19, alin. 4 şi ale art. 61, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/201 1 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile 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. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, 

 

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, respectiv punctul 56 din anexa la hotărârea mai sus menţionată, care va avea 

următorul conţinut: 
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Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Nivelul 

şcolarizat 

Adresa Număr telefon 

56 Clubul Sportiv Şcolar 

"Steaua" 

LIC/SP Aleea Pricopan, nr. 1 021.413.29.40 

 

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 directorul Clubului Sportiv Şcolar Steaua, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 234/28.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unei convenţii de colaborare 

între Liceul Teoretic „Ion Barbu" şi Clubul Sportiv Şcolar „Steaua 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră înregistrat sub nr. 

84.485/19.09.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 84.499/19.09.2018; 

- adresa Liceului Teoretic Ion Barbu nr. 78.690/30.08.2018; . 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 Ţinând cont de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile HCGMB 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă încheierea unei convenţii de colaborare între Liceul Teoretic „Ion Barbu" şi Clubul 

Sportiv Şcolar „Steaua", prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Liceul Teoretic "Ion Barbu" şi Clubul Sportiv Şcolar 

„Steaua" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte De Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 235/28.09.2018 

*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 reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 şi aprobarea  

Organigramei şi a Statului de funcţii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.09.2018. 

 

 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei de Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi 

Carieră înregistrat sub nr. 84860/20.09.2018; 

 - Expunerea de motive nr. 84862/20.09.2018 a Primarului Sectorului 5; 

 - Adresa Sectorului 5 nr. 84863/20.09.2018 transmisă şi înregistrată la Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici sub nr. 48960/20.09.2018; 

 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.49331 conexat cu nr 48960/2018; 

 - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 alin. (3) şi art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 8 alin. (1) şi art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform 

anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

mailto:primaric@sector5.ro
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 Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2018. 

 Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

 Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului proiect de hotărâre. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 236/28.09.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


400 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea anumitor  

categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale  

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 70569/27.07.2018, Raportul de 

specialitate al Directorului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 nr. 70566/27.07.2018 precum şi 

adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 5 nr. 22046/06.03.2018; 

 Ţinând cont de: 

 -Anunţul nr.34/30.07.2018 privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru proiectul de 

act normativ privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor 

categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Procesul Verbal de dezafişare nr.39/28.08.2018; 

 -Referatul de modificare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală înregistrat sub nr. 85042/21.09.2018; 

 -Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti; 

o prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2015; 

o prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

o prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

o prevederile art. 15, art. 23 alin.(l) lit. c) si alin.(2) lit. a) - c), art. 24, art. 25 alin. (1) din Anexa 1 la 

H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

o prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o prevederile art. 64, art. 128 alin. (1) lit. d) si e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o prevederile art. 143 din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
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o prevederile art. 1, pct. 15 respectv art. 2 din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 

o prevederile art. 46 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate; 

o prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

o prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), lit. 1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor expuse spre vânzare sau spre închiriere de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 şi a vehiculelor 

staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, 

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

 Art.2. Se aprobă modelele cadru pentru Nota de Constatare (anexa A), Somaţie proprietar 

autovehicul (anexa B), Dispoziţia de Ridicare (anexa C), Procesul Verbal de Ridicare (anexa D), Procesul 

Verbal de Predare-Primire (anexa E), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte Administraţia Domeniului Public Sector 5 să ridice, să transporte, să 

depoziteze şi să elibereze vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4. Ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor se va efectua în baza dispoziţiei de ridicare 

emisă de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5 prin poliţiştii locali cu atribuţii pe linia circulaţiei 

rutiere. 

 Art.5. Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul pe spaţiile verzi şi trotuarele aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 5, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau 

marcajelor, lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru. 

 Art.6. Nerespectarea dispoziţiilor art. 5, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 

250 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele juridice. 

 Art.7. Fapta prevăzută la art. 5 atrage ridicarea vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune de 

către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5. 

 Art.8. Se interzice expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor de către persoanele 

fizice/juridice, pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ-teritorială 

a Sectorului 5. 

 Art.9. În accepţiunea prezentei hotărâri „prin vehicul" se înţelege orice autovehicul, remorcă, rulotă, 

motocicletă cu sau fără ataş, moped. 
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 Art.10. Prin excepţie, expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 5, de către persoanele fizice/juridice, 

este permisă doar: 

 a) în spaţiile special amenajate (parcuri auto, târguri auto, showroom sau alte spaţii private cu 

condiţia să fie îngrădite) 

 b) în parcările de reşedinţă, deţinute de către proprietarii vehiculelor pe baza contractelor de 

închiriere valabile, încheiate cu Primăria Sectorului 5 prin serviciile de specialitate. 

 Art.11.  Expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, de către persoanele 

fizice/juridice, exceptând cazurile prevăzute la art. 10 din prezenta hotărâre, constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 şi 1.000 lei. 

 Art.12. Fapta prevăzută la art. 11 atrage ridicarea vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune 

de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5. 

 Art.13. Operaţiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor ce au fost 

expuse spre vânzare sau spre închiriere şi a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a 

drumului public din Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti se vor realiza de către Administraţia Domeniului 

Public Sector 5 sub coordonarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5. 

 Art.14. (1). În cazul în care agenţii economici furnizori de utilităţi (respectiv canalizare, apă, energie 

electrică, gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de efectuat intervenţii în 

subteranul aflat deasupra locurilor de parcare, iar aceste spaţii sunt ocupate de vehicule, vor solicita 

intervenţia Administraţiei Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora. 

  (2). Agenţii economici de la alin. (1) vor face solicitarea de ridicare a vehiculelor în cauză, prin 

intermediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5. 

  (3). Cheltuielile legate de ridicarea, transportarea şi depozitarea vehiculelor respective vor fi 

suportate de agentul economic care a solicitat intervenţia. 

 Art.15. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac 

de către poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, din cadrul Direcţiei Generale 

de Poliţie Locală Sector 5. 

 Art.16. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului 

verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate prin procesul 

verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii. 

 Art.17. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.18. Începând cu data prezentei, se abrogă HCL Sector 5 nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, ridicare, transport, depozitare şi 

restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri 

special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) şi trotuare aparţinând 

domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 

modificată şi completată cu HCL Sector 5 nr.50/12.03.2018. 
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 Art.19. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5, Administraţia 

Domeniului Public Sector 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 237/28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea includerii în ProCEECS5- Programul local de creştere a eficienţei energetice a  

condominiilor din sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere 

 Referatul de specialitate nr.115/20.09.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum şi Expunerea 

de Motive a Primarului Sectorului 5. 

 Raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene și alte activităţi economice și al 

Comisiei urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, fond 

funciar. 

 Ţinând cont de : 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. - Se aprobă includerea în ProCEECS5- Programul local de creştere a eficienţei energetice a 

condominiilor din sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72. 

 Art.2. – Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 238/28.09.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr. 191/2018 pentru obiectivul de investiţii reabilitare 

termică a blocului 20, Calea Ferentari nr. 72 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 Referatul de specialitate nr.116/20.09.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum și Expunerea 

de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene si alte activităţi economice si al 

Comisiei urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public si patrimoniului, fond 

funciar; 

 Ţinând cont de : 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă următorii indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în DAL1 -documentaţia de avizare 

lucrări de intervenţie, elaborată pentru imobilul bl. 20, Calea Ferentari nr.72. 

 Valoarea totală a investiţiei 1.528.327,89 lei inclusiv TVA,din care 

 C+M 1.241.991,66 lei inclusiv TVA. 

 Regim înălţime P+3. 

 Art. 2 Finanţarea se va realiza de la bugetul local, fonduri ale asociaţiei de proprietari şi a societăţilor 

comerciale care desfăşoară activităţi comerciale la parterul imobilului sau din alte fonduri special 

constituite pentru aceste investiţii. 
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 Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 239/28.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei 

persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, 

a Metodologiei de lucru şi a Planului de acţiuni/lucrări interes local 

care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte de muncă, 

ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază 

de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei 

 

 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 28.09.2018, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea acordării 

ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a 

Metodologiei de lucru şi a Planului de acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de 

persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă 

pentru plata chiriei, 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

16780/20.09.2018, 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

 În conformitate cu prevederile art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(1), 

lit.a, art.9, alin.(1), lit.a, art.11, lit.b, art.15, alin.(1) și alin.(3), art.54, alin.(1) și art.55, alin.(1) din Legea 

asistenţei sociale nr.292/2011 coroborate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În concordanţă cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, 

 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  
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 Art.1.  Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale, pentru următoarele categorii sociale: 

 tinerii în vârstă de până la 28 de ani, externaţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC sector 5; 

 persoanele adulte/familiile fără adăpost care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5; 

 persoanele fără locuinţă, care au unul sau mai mulţi copii care beneficiază de măsuri de protecţie 

specială în unităţi rezidenţiale şi/sau asistenţă maternală, conform Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi care urmează să 

fie reintegraţi în familie; 

 victimele violenţei domestice, care s-au aflat în evidenţele serviciilor de specialitate din cadrul 

DGASPC sector 5 şi care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5; 

 persoanele/familiile aflate în situaţii de necesitate ca urmare a calamităţilor naturale şi incendiilor, 

care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5. 

 Art.2.  Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării de ajutoare de urgenţă pentru plata 

chiriei persoanelor singure şi famiilor rezidente pe raza sectorului 5, aşa cum este prezentată în Anexa nr. 

1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art.3. Se aprobă Planul de acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de 

persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă 

pentru plata chiriei, aşa cum este prezentat în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 

nr. 147/2017 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe 

raza sectorului 5, precum şi art.2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 165/31.10.2017 privind 

aprobarea acordării de servicii şi beneficii sociale victimelor violenţei domestice din comunitatea locală 

Sector 5. Celelalte prevederi al HCL Sector 5 nr.165/31.10.2017 rămân în vigoare. 

 Art.5.  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. 240/28.09.2018 

 

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

Sector 5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să încheie contracte de prestări 

servicii cu experţi contabili din cadrul Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România, având ca obiect efectuarea de controale 

financiar-contabile la asociaţiile de proprietari din Sectorul 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Generală de Transparenţă şi Control 

nr. 85096/21.09.2018, cât şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene si Alte 

Activităţi Economice ; 

 Luând în considerare prevederile art. 10 Legea nr. 196/2018, privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experţi 

contabili din cadrul Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România, având ca obiect 

efectuarea de controale financiar - contabile la asociaţiile de proprietari din Sectorul 5. 

 Art.2. Costurile controalelor financiar - contabile efectuate de experţii contabili din cadrul Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi vor fi suportate din Bugetul Local al Sectorului 5, în funcţie de 

resursele bugetare proprii. 

 Art. 3.Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de Transparenţă şi Control vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 241/28.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Susţinerea sportivei Paneş Bianca" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" înregistrat sub nr. 

CCTSI-2018.09.21 - 14/21.09.2018 ; 

 - Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 85195/21.09.2018; 

 - 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 lordache"; 

 - Proiectul depus de Clubul de Echitaţie Agrointernaţional, înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan lordache" sub numărul CCTS1-2018.08.27 - 13 / 27.08.2018, 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susţinerea sportivei Paneş Bianca", destaşurat de către Centrul Cultural şi de 

Tineret „Ştefan lordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 Ia prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre vor fi 

utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 

20, Articolul „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" – 20.01.09. 
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Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 242/28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 susţinerea şi dezvoltarea fotbalului feminin de performanţă din 

Sectorul 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" înregistrat sub nr. 

CCTSI-2018.09.21 - 12 / 21.09.2018 ; 

 - Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 85194/21.09.2018; 

 - 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 Fotbal Club Fair-Play Bucureşti înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub 

numărul 78797/30.08.2018 şi la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" sub numărul CCTSI-

2018.08.30 - 03 / 30.08.2018, 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susţinerea şi dezvoltarea fotbalului feminin de performanţă din Sectorul 5", 

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 prezentul proiect de hotărâre vor fi 

utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 

20, Articolul „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 
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Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 243/28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 al  

Administraţiei Domeniului Public 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 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sectorul 5 nr. 6688/21.09.2018; 

 - Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 85156/21.09.2018; 

 - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

 - Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înfiinţarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică 

completată prin HCL Sector 5 nr. 160/31.10.2017; 

 - În conformitate cu prevederile 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. Se aprobă Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public 

Sectorul 5, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Administraţia Domeniului Public Sectorul 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 244/28.09.2018 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5  

( PAROHIA SFÂNTUL ELEFTERIE VECHI ), în anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Transparenţă şi Control, 

înregistrat sub nr. 78/24.09.2018; 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 85635/24.09.2018; Raportul 

ComisieiBuget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 - Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

 - Adresa nr. 85149/21.09.2018 emisă de Parohia Sfântul Elefterie Vechi; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea şi acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, care funcţionează pe raza teritorială a 

Sectorului 5; 

 În baza ari. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE:  

 Art.1 - Se aprobă acordarea în anul 2018 a unui sprijin financiar pentru Parohia Sfântul Elefterie 

Vechi,in valoare de 745.000 lei 

 Art .2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - 

Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

 Art .3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art.4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică Juridică, Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 245/28.09.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Academia copiilor"  

înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" cu nr. CCTSI - 

2018.09.26 - 03 din data de 26.09.2018; 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.86430/26.09.2018; 

 - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

 - Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

 - Solicitarea depusă de Asociaţia „Colorăm Zâmbete", înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" sub nr. CCTSI-2018.09.21 - 16, din data de 21.09.2018, 

 

 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 „Academia copiilor", desfăşurat de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache", în parteneriat cu Direcţia Generală de Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi 

Sport din cadrul Primăriei Sector 5, în cursul anului 2018 şi 2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09.  
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Art. 3 -Primarul Sectorului 5, Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" şi Direcţia Generală de 

Educaţie şi Carieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 246/28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic 

şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 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 şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2018; 

 - raportul de specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră înregistrat sub nr. 

86776/27.09.2018; 

 - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 86779/27.09.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi raportul Comisiei Buget finanţe, 

taxe locale fonduri europene şi alte activităţi economice; 

 - adresa nr. 3705/24.09.2018 emisă de Colegiul Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 

5 sub nr. 85569/24.09.2018. 

 Ţinând cont de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile HCGMB 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1 -6; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic şi Şcoala 

Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

ART. 2 Protocolul de colaborare menţionat la art. 1 se va încheia pe o perioadă de un an, cu posibilitatea 

prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 
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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 directorul 

Colegiului Tehnic Energetic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 247/28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 închirierea imobilului compus din teren şi construcţii, 

situat în sos. Panduri nr. 24, Sector 5, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018; 

 Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 82950/14.09.2018;  

-Raportul Direcţiei Generale Economice nr. 82949/14.09.2018; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 -Procesul Verbal al Comisiei de Validare în care este consemnat rezultatul votului; 

 În temeiul prevederilor art. 20, alin. (1), lit. i) şi k) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 45/1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Luând în considerare adresa numiţilor CONSTANTIN Gheorghe şi Gina transmisă şi înregistrată la 

Registratua Sectorului 5 sub nr. 69446/24.07.2018, prin care ni se comunică modul de calcul privind 

stabilirea chiriei, 

 Potrivii Legi nr. 65/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru 

instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 

165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea 

unor termene, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul Dispoziţiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 20318/12.04.2018. privind 

restituirea în natură a imobilului situat în șos. Panduri nr. 24, sector 5; 



422 

 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5), şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă închirierea imobilului situat în șos. Panduri nr. 24, Sector 5. în care îşi desfăşoară 

activitatea Centrul Militar Sector 5. 

 Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condiţiilor chiriei pentru imobilului situat în 

şos. Panduri ar. 24, Sector 5, cu următoarea componentă: 

 - Marian ŢIGĂNUŞ - Preşedinte - Viceprimar al Sectorului 5 

 - Florina DRAGNEA - Membru - Director General - Direcţia Generală Juridică 

 - Mihaela KAEOGERAKOS - Membru - Director General - Direcţia Generală Operaţiuni 

 - Ramona Măria CHIVU - Membru - Director General - Direcţia Generală Economică 

 - Isabela Nicoleta DISĂGILĂ - Membru - Director General Adjunct - Direcţia Generală Economică 

 - Radu Marian POPESCU - Membru - Direcţia Generală Juridică 

 - Lenuţa IVĂNUŞ - Membru - Şef serviciu Administrativ, Transporturi, întreţinere -Direcţia Generală 

Operaţiuni. 

 Art. 3. Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 2 va fi asigurat de d-na Andra Elena BOTEA, Direcţia 

Generală Juridică; 

 Art. 4. Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate; 

 Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti pentru a duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 248/28.09.2018 
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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 dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul Bucureşti, zona  

Antiaeriană, înscrise în cartea funciara nr. 218807 respectiv nr.62208, aflate în  

administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiţie  

prevăzute în H.G. nr.1481/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.  

291/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018;  

 Având în vedere: 

 -Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Şef înregistrat sub nr. 8442/21.09.2018;  

 -Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 -Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice şi al 

Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fonf 

Funciar; 

 Ţinând cont de prevederile art. 10 şi art. 21 alin ( 1 )  din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile art. 20 din Legea cadru a 

descentralizării nr. 195/2006, de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile art. 879 şi art. 880 din Codul 

Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat cu modificările şi completările ulterioare, de 

prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, de prevederile HG nr. 148 1/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor 

terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, modificată prin FIG nr. 790/2017, de 

prevederile HG nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile 

aflate în proprietatea publică a statului şi de prevederile cuprinse în O.D.G. A.N.C.P.I. nr.700/2014 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art. 115, alin.(1) lit. "b” din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul Bucureşti, zona 

Antiaeriană, înscrise în cartea funciară nr. 218807 (strada Antiaeriană, nr.6, fost 38) şi în cartea funciară 

nr. 62208, aflate în administrarea Sectorului 5, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiţie 

prevăzute în H.G. nr. 1481/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 291/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte domnul Primar Daniel Florea şi domnul Viceprimar Marian Ţigănuş să 

reprezinte Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti pentru efectuarea demersurilor legale necesare în 

scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 

 Art.3 Domnul Primar Daniel Florea, domnul Viceprimar Marian Ţigănuş, Arhitectul Şef şi Serviciul 

Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 249/28.09.2018  
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HOTĂRÂREA Nr. 252/27.09.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru  
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construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată 

persoane fizice....................................................................................................................................................................................... 
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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. 1285/20.09.2018 al Direcţiei Generale Economice și 

Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  Conform O.U.G. nr. 78 din 7 septembrie 2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018;  

 Punând în practică Decizia Ministerului Finanțelor Publice nr. 4397/12.09.2018, privind repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și municipilui București;  

 În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 

privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind 

aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 991.111 mii lei la cheltuieli și în sumă de 984.333 mii lei la venituri, 

conform Anexelor nr. I și 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 142.867 mii lei, la cheltuieli şi la 

venituri în sumă de 142.867 mii lei, conform Anexelor nr. III și 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 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. V ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcția Generală Investiții, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 215 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 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. 4628/11.09.2018 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 transparența decizională în administrația 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. Se aprobă proiectul “Creşterea Performanţei  Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5” 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 5”, în cuantum de 17.171.498,37 lei (inclusiv 

T.V.A.). 

 Art. 3. 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 
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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”. 

 Art. 4. 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 5”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 şi alte surse legal constituite. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 216 

Data: 27.09.2018  
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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 8” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4674/13.09.2018 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 transparența decizională în administrația 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. Se aprobă proiectul “Creşterea Performanţei  Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8” 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 8”, în cuantum de 22.840.838,23 lei (inclusiv 

T.V.A.). 

 Art. 3. 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 
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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”. 

 Art. 4. 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 8”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 şi alte surse legal constituite. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 217 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță 

în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4804/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 218 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță 

în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4806/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele  Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 219 

Data: 27.09.2018  

 
 

*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta  

Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4805/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83 din 08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 220 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate 

activităţilor şcoală după şcoală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4799/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,   cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală în incinta Şcolii gimnaziale nr. 

117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentaţiei tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală (after-school) în 

incinta Şcolii gimnaziale nr. 117. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 221 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate 

 activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4800/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,   cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 

156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în 

incinta Școlii Gimnaziale nr. 156. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 222 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate  

activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii nr. 193 din Sectorul 6 al  

Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4801/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84 din 08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii nr. 193 din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în 

incinta Școlii nr. 193. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 223 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților  

școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al  

Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4802/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,   cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 

197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în 

incinta Școlii gimnaziale nr. 197. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 224 

Data: 27.09.2018  

 

 
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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații 

destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale 

Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4803/20.09.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale 

Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației tehnice – 

faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în 

incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei. 

  (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 225 

Data: 27.09.2018  

 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea  

Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier 

şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10395/30.08.2018 al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, actualizată; 

 În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind 

parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în 

administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în sensul înlocuirii Anexei, cu Anexa la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi 

Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 226 

Data: 27.09.2018  

 

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

Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea 

   înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare 

pentru beneficiari 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții şi de Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. A.C./8744/8742/03.08.2018, 

înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 29939/08.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. I. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018, care va avea 

următorul conținut: 

“Se aprobă înființarea a două centre de predare-primire de biciclete, în vederea folosirii, cu titlu gratuit, în 

parcul Drumul Taberei și în parcul Crângași.” 

 Art. II. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018, cu 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. III. Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018, cu 

Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind 

aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de Funcționare pentru beneficiari, nu se 

modifică. 

 Art. V. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 
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 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 227 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, 

de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a Bulevardului Iuliu Maniu 

aflat în administrarea C.G.M.B. - Administraţia Străzilor, în vederea 

derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10696/06.09.2018 al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând  în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 254/29.05.2008 privind 

administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. - Administraţia 

Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică. 

 Art. 2. Bulevardul Iuliu Maniu va fi administrat de Consiliul Local al Sectorului 6 doar pe perioada 

lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 228 

Data: 27.09.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de a aproba  

transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti 

nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement  

Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de 

 activităţi culturale, sportive şi de agrement 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 833/12.09.2018 al Compartimentului Patrimoniu şi 

Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând  în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi alin. (6) și a art. 81 alin. (2) lit. f) şi q) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba 

transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din 

administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 

6, în scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement.       

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin aparatul de specialitate al acestuia, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 229 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință 

 pentru un spațiu în suprafață aproximativă de 550 m2, situat în incinta centrului  

comercial Auchan Drumul Taberei din str. Brașov nr. 25, sector 6, 

București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale 

de Impozite și Taxe Locale Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialiatate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 

și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a  Consiliului Local Sector 6; 

 Ținând seama de prevederile: 

 H.C.G.M.B. nr. 221/1999 privind transmiterea unor spații cu altă destinatie decât aceea de locuință 

din administrarea Primăriei Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector – în vederea 

exercitării atribuțiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor 

locale și a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.; 

 H.C.G.M.B. nr. 86/2002 privind transmiterea spațiului cu altă destinatie decât aceea de locuință 

situat în str. Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Serviciul Public pentru Finanțe Locale Sector 6 

(actual Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6); 

 H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în 

activitatea de relații cu publicul; 

 H.C.L. Sector 6 nr. 327/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) și alin. (6), precum și a art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord privind acordarea unui drept de folosință pentru un spațiu în 

suprafață aproximativă de 550 m2, situat în incinta centrului comercial Auchan Drumul Taberei din str. 

Brașov nr. 25, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe 

Locale Sector 6, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia și serviciile publice de 

interes local abilitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 230 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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  

de aprobare a Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite 

 prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în  

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,  

destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20837/13.09.2018 întocmit de Serviciul Reglementare şi 

Repartizare Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 14 din normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de 

modificările solicitate, conform adresei nr. 89154/06.09.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 

34561/12.09.2018; 

 În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din 

cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

  (2) Criteriile şi condiţiile menţionate în alineatul precedent sunt conţinute în Anexa nr. 1, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum şi cele ce vor sta la 

baza evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (4) Vechimea cererii se calculează începând cu data depunerii dosarului complet (când solicitantul a 

prezentat toate actele necesare). 

 (5) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6  nr. 

333/2016. 
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 Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea exigenţelor minimale în 

asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, conform dispoziţiilor conţinute de Anexa nr. 1 din Legea 

nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 231 

Data: 27.09.2018  

 

 
*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 aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul  

local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” 

desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 12434/14.09.2018 al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și  nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5349/2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”, de adresa 

Administrației Școlilor Sector 6 nr. 11874 din data de 03.09.2018 și de adresa Inspectoratului Școlar 

Sector 6 nr. 27256 din data de 06.09.2018, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 

12071 din data de 07.09.2018; 

 În temeiul Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. d), j) şi 

n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 

6. 

 Art. 2. Consiliul Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, va asigura plata resursei umane 

implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute 

în art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5349/2011 privind 

metodologia de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”. Suma maximă alocată, nu poate depăşi 

în anul școlar 2018 – 2019, bugetul aprobat de către Consiliul Local Sector 6. 

 Art. 3. (1) Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura masa pentru maxim 6000 de elevi din 

învăţământul primar şi secundar (inferior şi superior) din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6. 
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 (2) Administraţia Şcolilor Sector 6, prin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6, dotate conform legislaţiei în vigoare, va asigura masa pentru cei 6000 de elevi în limita sumei 

de 11.000.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 4. Toate unităţile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta lunar 

Administraţiei Şcolilor Sector 6, până la sfârşitul lunii respective, situaţia statelor de plată (detaliat nume şi 

prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în programul “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 5. Plăţile efective ale statelor de plată, de la articolul mai sus menţionat, se vor face în luna 

următoare depunerii acestora, după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor 

duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2)Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 232 

Data: 27.09.2018  

 

 

  



461 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Calea Crângaşi nr. 140”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 6.123 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului  

Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20804/5/11/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Calea Crângaşi nr. 140”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 

6.123 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, prin 

Administraţia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 



462 

 

 (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.: 233 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Strada Fabricii nr. 22”, Sector 6, pentru  

construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată  

de 11.952 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local  

Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20802/5/14/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – Strada Fabricii nr. 22”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.952 m.p., 

domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia 

Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 234 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11D”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de  

12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local  

Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20805/5/10/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul 

public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor 

Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 235 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 10.131 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, prin Consiliului Local  

Sector 6, în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20800/5/15/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 

10.131 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, prin Consiliului Local Sector 6, în administrarea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 236 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lunca Cernei nr. 3”, Sector 6, pentru  

construire imobile cu funcţiunea de grădiniţă şi sală de sport multifuncţională pe un teren în  

suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea  

Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20806/5/12/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Lunca Cernei nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de grădiniţă şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local 

Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.: 237 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

prin Consiliul Local Sector 6, în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

23092/5/17/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 

13.875 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 6, în administrarea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 238 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Obcina Mare nr. 2”, Sector 6, pentru  

construire imobile cu funcţiunea de after school şi sală de sport multifuncţională 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.570 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

în administrarea Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20808/5/13/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Obcina Mare nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de after school şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 9.570 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local 

Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 239 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Parva nr. 3”, Sector 6, pentru 

 construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată  

de 12.534 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea 

Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

  

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20809/5/16/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Parva nr. 3”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.534 m.p., 

domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia 

Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 240 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 33”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 15.444 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea  

Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20810/5/9/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 33”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 

15.444 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, prin 

Administraţia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 241 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada 

Bîrsăneşti nr. 40”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27435/6/11/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 242 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite 

pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Drumul Valea 

Danului nr. 17”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40130/7/4/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 243 

Data: 27.09.2018  

 

 

  



483 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi birouri pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21208/5/8/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 244 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Rocilor nr. 12-16”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii 

şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 74.563 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3/31.08.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – “Intrarea Rocilor nr. 12-16”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30709/7/11/28.08.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Rocilor nr. 12-16”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare pe un 

teren în suprafaţă de 74.563 m.p., proprietate privată persoană juridică.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 245 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 26”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă şi concesionare  

teren pe un teren în suprafaţă de 72,91 m.p. şi teren în suprafaţă de 271,36 m.p. propus 

spre concesionare, parţial proprietate privată persoane fizice şi parţial domeniu privat 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Ion 

Nonna Otescu nr. 26”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12643/3/9/16.04.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 26”,  Sector 6, pentru 

ecxtindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă şi concesionare teren pe un teren 

în suprafaţă de 72.91 m.p. şi teren în suprafaţă de 271,36 m.p. propus spre concesionare, parţial 

proprietate privată persoane fizice şi parţial domeniu privat. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 



488 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 246 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 344 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti 

nr. 31”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

534/1/8/22.01.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 247 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Moise Constantin nr. 8-12”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 744 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21021/5/2/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Moise Constantin nr. 8-12”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 744 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 248 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-34-36”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 32.703 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7/13.09.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-34-36”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26502/6/5/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-34-36”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 32.703 

m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 249 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri 

pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13412/4/7/21.05.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire 

imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 250 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru  

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p.,  

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 

70B”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8587/2/10/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.: 251 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii 

pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

50089/1/9/22.01.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 252 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101V”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2/31.08.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101V”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25265/6/2/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101V”,  Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., 

proprietate privată persoane juridice.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 253 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101X”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1/31.08.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101X”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25738/6/3/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101X”,  Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., 

proprietate privată persoane juridice.  

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 254 

Data: 27.09.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 1.600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22737/5/6/14/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.600 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 255 

Data: 27.09.2018  
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SECTORUL 6 AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 

 

 În conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se îndreaptă 

eroarea materială din preambulul H.C.L. Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local 

multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 

2018-2020, în sensul că,  după „Ţinând cont de prevederile:”, se introduce un nou alineat, care va avea 

următorul cuprins: 

 „- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare”. 

 

 

SECRETAR, 

 

Demirel Spiridon 
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SECTORUL 6 AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 100 din 24.05.2018 

 

 În conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se îndreaptă 

eroarea materială din preambulul H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi 

contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi 

contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării 

finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018-2020, în 

sensul că, se introduce un nou alineat,  care va avea următorul cuprins:  

 „Ţinând cont de prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 

 

SECRETAR, 

 

Demirel Spiridon 
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