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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și 

înfrumusețarea Centrului istoric 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 98/25.04.2018 și al Direcției Generale de 

Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 20042/25.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 3/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 261/04.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea 

nr. 515/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centrului istoric, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul Regulament, se fac 

de către Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și Direcțiile de Poliție Locală ale 

Sectoarelor 3 și 5. 

 Art. 3 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător. Contravenientul poate achita în termen de 

cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, 

jumătate din minimul amenzii prevăzute. 

 Art. 4 Prevederile art. 2 intră în vigoare conform art. 4, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la 

data aducerii la cunoștința publică. 
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 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

primăriile sectoarelor 3 și 5, operatorii de salubrizare care efectuează serviciului public de salubrizare 

stradală în Centrul Istoric, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și 

Direcțiile de Poliție Locală ale Sectoarelor 3 și 5, persoanele fizice/juridice care domiciliază ori își 

desfășoară activitatea în Centrul istoric, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții  

‖Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului  

București‖ – Traseu 1 – Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Beijing – Str. Nicolae Caramfil –  

Șos. Pipera – Str. Alexandru Șerbănescu – Bd. Aerogării – DN1 – Piața Presei Libere – Șos.  

Kiseleff – Bd. Constantin Prezan 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 549/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 40/03.05.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 90/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 262/04.05.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 19/26.04.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică 

‖Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București‖ – Traseu 1 

– Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Beijing – Str. Nicolae Caramfil – Șos. Pipera – Str. Alexandru 

Șerbănescu – Bd. Aerogării – DN1 – Piața Presei Libere – Șos. Kiseleff – Bd. Constantin Prezan, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al municipiului București și din alte surse. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 248 

 

 

 

 

 

 

*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 mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Primăria  

Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de  

proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inclus în Programul local multianual  

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul  

București  

 

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

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 541/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 91/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 263/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 - Art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2012 – ‖Autoritățile administrației 

publice locale pot finanța din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această 

destinație, lucrări de intervenție, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 

și/sau a clădirilor rezidențiale, în cadrul unor scheme de finanțare, fără ca în acest scop să se 

aloce fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri comunitare structural ori de coeziune‖. 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 128/2018 privind aprobarea programului 

local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 

București 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru 

asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari, printr-o taxă lunară numită taxă de reabilitare 

termică efectuată de asociațiile de proprietari a blocurilor de locuințe incluse în Programul local multianual 

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, pe durata de 

recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:  

 T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată 

 Unde: 

 T lunară = taxa de reabilitare termică; 
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 V totală = suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei 

asociații de proprietari; 

 1,66 % = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la 

durata de recuperare de 60 de luni (5 ani); 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Primăria 

Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Pentru nerespectarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică stabilită pentru fiecare 

asociație de proprietari sunt aplicate penalizări în condițiile Codului de Procedură Fiscală. 

 Art. 4 Taxa pentru reabilitarea termică se urmărește și se execută în condițiile Codului de Procedură 

Fiscală.  

 Art. 5 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 Bucureşti şi raportul de 

specialitate comun al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 392/03.05.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 

7639/03.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 58/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 279/04.05.2018 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 și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 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. 

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

hotărâre. 

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

statului și administrarea Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare. 

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

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

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

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Institutul Sportiv Român în vederea  

organizării Forumului Sportului Românesc, la București în perioada 31 mai – 02 iunie 2018 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 2923/03.05.2018;  

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

nr. 19/04.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 280/04.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa Institutului Sportiv Român nr. 1619516/26.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

Durabilă – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030; 

 -  Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 5 și 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 Institutul Sportiv Român în 

vederea organizării Forumului Sportului Românesc, la București în perioada 31 mai – 02 iunie 2018, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

instituțiile publice/serviciile publice de cultură de interes local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 251 

 

 

 

*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 Administrației Municipale pentru Consolidarea  

Clădirilor cu Risc Seismic 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 4501/1/03.05.2018;  

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 281/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 23600 conexat cu nr. 

23424 și nr. 17099/2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 98 posturi, din care 11 de conducere, statul de 

funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile art. 4 și art. 7 precum și anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr 

386/2016, cu modificările și completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 252 

 

 

 

*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 și negociere, în scopul achiziționării de  

unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își  

desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al  

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

 

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

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 517/25.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 23/03.05.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 54/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 264/04.05.2018 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; 

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

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

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

propriu al Municipiului București pe anul 2018; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de 

unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea 

în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

 Art. 2 Achiziționarea imobilelor va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 3 Identificarea și negocierea se va face către o Comisie mixtă compusă din specialiști din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General și consilieri generali, stabilită prin Dispoziția Primarului 

General. 

 Art. 4 Se desemnează în Comisia mixtă, 7 reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului 

București: 

 a) Doamna Florea Ancuța Doina 

 b) Domnul Amzăr Gheorghe 
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 c) Domnul Maxim Marius Cătălin 

 d) Domnul Neacșu Lazăr 

 e) Domnul Iliescu Lucian Cătălin 

 f) Domnul Voicu Valentin Ioan 

 g) Domnul Deaconescu Cătălin Ionuț 

 Art. 5 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 253 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea procedurilor de negociere pentru achiziționarea terenului în  

suprafață de 60.674,38 mp situat în Strada Vâlsănești nr. 1A, sector 3 

 

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

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 516/25.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 55/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 265/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

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

propriu al Municipiului București pe anul 2018; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață 

de 60.674,38 mp situat în Strada Vâlsănești nr. 1A, sector 3. 

 Art. 2 Achiziționarea terenului prevăzut la art. 1, va fi supusă aprobării Consiliului General al 

Municipiului București. 

 Art. 3 Negocierea se va face de către o comisie mixtă compusă din specialiști din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General și consilieri generali, stabilită prin Dispoziția Primarului General al 

Municipiului București. 

 Art. 4 Se desemnează în Comisia mixtă, 7 reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului 

București: 

 a) Doamna Florea Ancuța Doina 

 b) Domnul Amzăr Gheorghe 

 c) Domnul Maxim Marius Cătălin 

 d) Domna Neacșu Ioana Mihaela 

 e) Domnul Florescu Adrian Constantin 

 f) Domnul Ionescu Tudor Tim 

 g) Domnul Ciucu Ciprian 
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 Art. 5 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 254 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revizuirea și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de  

fezabilitate pentru „Parcaj subteran Piața Dorobanți‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 207/27.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 41/03.05.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 92/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 266/04.05.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei Municipiului București nr. 

18/26.04.2018; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se aprobă revizuirea și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului privind 

realizarea „Parcajului subteran Piața Dorobanți‖ pe teritoriul municipiului București, incluși în anexa nr. 14 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 273/2006, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 310/2010, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 273/2006 și ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 310/2010 

rămân neschimbate. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 255 

 

 

 

*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 înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind  

modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind prelungirea cu  

3 ani a termenului pentru realizarea investiției „Poligon de pregătire pentru răspunsul în  

situații de urgență la nivelul Municipiului București‖ 

  

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

specialitate nr. 785/26.04.2018 al Direcţiei Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii – Direcţia 

Înzestrare Materială și Situații de Urgență; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 93/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 267/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti şi pentru 

actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) 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 solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind modificarea art. 2 alin. (3) din 

Hotărârea Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind prelungirea cu 3 ani a termenului pentru realizarea 

investiției „Poligon de pregătire pentru răspunsul în situații de urgență la nivelul Municipiului București‖. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

Secretarului General 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 256 

http://pmbfs3/intralegis/oficiale/afis.php?f=77930
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008  

privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 366/26.04.2018 și Direcției Patrimoniu nr. 

7401/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 42/03.05.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 268/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

și a lucrărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va 

avea conținutul din anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administrația Străzilor 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 257 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea  

municipiului București situat adiacent proprietății din Intrarea Av. Teodor Iliescu nr. 72, 

sector 1, în suprafață de 46,77 mp, necesar extinderii locuinței 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Concesionări şi Direcţiei Generale Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului nr. 6069/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 56/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 269/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 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), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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

adiacent proprietății din Intrarea Av. Teodor Iliescu nr. 72, sector 1, în suprafaţă de 46,77 mp, identificat pe 

planul cadastral scara 1:500, anexa 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 Intrarea Av. Teodor Iliescu nr. 72, sector 1, în 

suprafaţă de 46,77 mp, în favoarea doamnei Bușcu Ioana Andreea (căsătorită cu Bușcu Doru). 

 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 Operaţiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) al prezentei 

hotărâri se vor face prin grija şi pe cheltuiala persoanelor 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 Bucureşti nr. 

211/30.08.2006, modificată, este de 848 euro/an reprezentând 3.953 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 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu 

jumătate din durata iniţială a concesiunii, cu acordul autorităţii concedente. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017  

privind administrarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență 

 

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

specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția Înzestrare Materială și 

Situații de Urgență nr. 786/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 57/03.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe 

nr. 94/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 270/04.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/23.12.2014 pentru modificare și completarea unor acte 

normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii de Guvern nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență nr. 2/17.08.2016; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr.157/2012 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 1 ‖Clădirea Centrului Municipal pentru Situații de Urgență (CMISU), identificat conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se preia în administrarea directă a Consiliului General al 

Municipiului București, pentru a fi utilizat de către Primăria Municipiului București prin Direcția Generală 

Situații de Urgență, Statistici și Strategii – Direcția Înzestrare Materială și Situații de Urgență.‖  

 Art. II Art. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 6 ‖Funcționarea și întreținerea CMISU, inclusiv mentenanța clădirii, a sistemelor IT și a 

sistemelor de comunicații proprii CMISU, plata utilităților și asigurarea consumabilelor necesare 

desfășurării activității în cadrul CMISU, vor fi asigurate prin grija Direcției Generale Situații de Urgență, 
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Statistici și Strategii – Direcția Înzestrare Materială și Situații de Urgență din Primăria Municipiului 

București, în limita bugetului aprobat‖. 

 Art. III Celălalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 rămân neschimbate.  

 Art. IV 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului  

București nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide  

din București pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale  

denumit Voucher-ul Materna București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București nr. 2394/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 24/03.05.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 95/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

271/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/20.11.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 2 al Hotărării Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2018 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 ―Art. 2 Prin acest proiect femeile gravide vor beneficia, începând cu săptămâna a 10-a de sarcină, 

de vouchere în valoare de 2000 lei pentru cheltuielile cu eventualele tratamente medicamentoase și 

analizele medicale necesare monitorizării și ducerii la bun sfârșit a sarcinii‖. 

 Art. II Art. 3 al Hotărării Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2018 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 ―Art. 3 În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București va demara procesul de depunere a cererilor de către gravide‖. 

 Art. III După art. 3 se introduce un nou articol, art. 3
1
 care va avea următorul cuprins: 

 ‖Art. 3
1
 Sumele necesare implementării programului de sprijin financiar vor fi asigurate prin bugetul 

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București‖. 

 Art. IV După art. 3
1 
se introduce un nou articol, art. 3

2 
care va avea următorul cuprins:  

 ‖Art. 3
2 

Se aprobă Regulamentul de acordare a voucher-ului Materna București conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre‖. 

 Art. V Art. 4 al Hotărării Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2018 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
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 ‖Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri‖. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 majorarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de  

asistență social ai Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București  

‖Academician Nicolae Cajal‖ 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, al Direcției Generale de Asistență Socială 

a Municipiului București și al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București ‖Academician 

Nicolae Cajal‖ nr. 560/27.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 25/03.05.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 96/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

272/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -     Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2011 privind înființarea Căminului pentru Persoane Vârstnice al 

Municipiului București - ‖Academician Nicolae Cajal‖ prin reorganizarea unității sanitare cu 

paturi Spitalul Clinic Caritas - ‖Academician Nicolae Cajal‖, modificată și completată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 153/27.07.2011; 

 -      Hotărârea C.G.M.B. nr. 248/26.09.2013 privind modificarea alocației de hrană a persoanelor 

rezidențiate în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - ‖Academician 

Nicolae Cajal‖; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -      Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

 -       Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea alocației zilnice de hrană pentru asistații sociali – beneficiari rezidențiali 

în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - ‖Academician Nicolae Cajal‖ de 

la 20 lei/zi/beneficiar la 25 lei/zi/beneficiar. 
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 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Căminul pentru Persoane Vârstnice al 

Municipiului București - ‖Academician Nicolae Cajal‖ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 261 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes local  

ale Municipiului București a transportului pentru preșcolari și elevi la manifestările  

culturale organizate de către acestea 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 2514/16.04.2018 și al Direcției Generale 

Economice nr. 4080/25.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 15/03.05.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 97/03.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

273/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport local, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, 5 și art. 45, alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă asigurarea de către instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului 

București a transportului pentru preșcolari și elevi, în grupuri organizate, la manifestările culturale proprii, 

în condițiile legii, prin operatori de transport autorizați. 

 Art. 2 Instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București nu vor cuprinde 

cheltuielile de transport în prețul biletului de acces la spectacol. 

 Art. 3 Cheltuielile de transport menționate la art. 1 vor fi fundamentate și incluse în proiectul de buget 

anual al fiecărei instituții publice de cultură în cauză. 

 Art. 4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 228/21.09.2016 privind asigurarea 

de către Municipiul București a transportului pentru preșcolari și elevi la manifestările culturale organizate 

de instituțiile publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București 

se abrogă. 

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

instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale 

și Sportive București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 262 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul București și Tenis Club București în vederea finanțării și realizării  

în comun a proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 04 – 12 august 2018 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 2809/26.04.2018;  

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

6/03.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 16/03.05.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 274/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresele nr. 1595868/2018 și nr. 1614679/2018 ale Tenis Club București prin care 

solicită instituției noastre susținerea parțială, sub aspect material și financiar, a activităților specifice 

Proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 4-12 august 2018 având ca beneficiari elevii și tinerii 

bucureșteni; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, republicată; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Tenis Club București în vederea 

finanțării și realizării în comun a proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 04 – 12 august 2018, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se desemnează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS să 

întreprindă toate demersurile în vederea finanțării și realizării proiectului TCB Trophy la București, în 

perioada 04 – 12 august  2018. 

 Art. 3 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - 

PROEDUS să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 

1. 

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

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor duce 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 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 2382/27.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 98/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 275/04.05.2018; 

 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 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 include 

modificările din anexa la prezenta hotărâre în bugetul Municipiului București pe anul 2018 și anexele la 

acesta. 

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

instituțiile de interes local cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile 

acesteia. 

 

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

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 264 

 

 

 

*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  

Strada Cremenița nr. 98 - 100, 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. ... şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. ... 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. 256/26 „C‖/02.03.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 50/21.07.2016; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 30/22.08.2017; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 21/04.10.2017; 

 - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1557939/20.09.2017; 

 - Comisia Tehnică de Circulație – Avizul de principiu nr. 1552563/14426/21.09.2017; 

 - Administrația Națională „Apele Române‖ – aviz de gospodărire a apelor nr. 159 – B/21.11.2017; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 3097/17-SU-BIF-A/05.10.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Cremenița nr. 98-100, Sector 2, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 04/19.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 04.05.2018 

Nr. 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de către Municipiul București a documentației tehnico – economice pentru 101  

blocuri din sectorul 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea  

performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 673/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 100/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 282/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 56781/03.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice 

pentru 101 blocuri din sectorul 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea 

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

integrantă la prezenta hotărâre. 

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

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

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 266 

 

*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 101 blocuri din sectorul 3, în  

vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a  

blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 676/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 101/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 283/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 27/15.05.2018 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 101 blocuri din sectorul 3, în vederea 

înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul București, prevăzuți în anexele nr. 1 – 101, care fac 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 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 267 

 

 

 

*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 de către Municipiul București a documentației tehnico – economice pentru 16 blocuri 

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

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 674/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 102/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 284/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. 26115/08.05.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice 

pentru 16 blocuri din sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea 

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

integrantă la prezenta hotărâre. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 268 

 

*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 16 blocuri din sectorul 4, în  

vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a  

blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 677/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 103/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 285/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 29/15.05.2018 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 16 blocuri din sectorul 4, în vederea înscrierii 

în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul București, prevăzuți în anexele nr. 1 – 16, care fac 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 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 269 

 

 

 

*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 de către Municipiul București a documentației tehnico – economice pentru 15 blocuri  

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

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 675/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 104/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 286/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. 2121/03.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 -   anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/199 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico – economice 

pentru 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea 

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

integrantă la prezenta hotărâre. 

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

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

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 270 

 

*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 15 blocuri din sectorul 6, în  

vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a  

blocurilor de locuințe din Municipiul București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 678/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 105/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 287/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 28/15.05.2018 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 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii 

în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul București, prevăzuți în anexele nr. 1 – 15, care fac 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 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 271 

 
 
 

*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 aferenți obiectivului de investiții  

„Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 672/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 106/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 288/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 26/15.05.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici, aferenți obiectivului de investiții 

„Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche‖, incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 102/28.05.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București  nr. 502/31.10.2017, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

102/28.05.2015 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 272 

 

 

 

*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 Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București  

nr. 346/17.12.2010; nr. 224/28.11.2011; nr. 352/15.11.2016, în vederea asigurării finanțării de la  

bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de  

consolidare la imobilele situate în Str. Biserica Enei nr.14, sector 1; Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1; 

Str. Spătarului nr. 36, sector 2 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 695/11.05.2018 şi al Administraţiei Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1975/21.05.2018. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 107/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 289/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posture, 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 Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată 

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

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

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

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

destinație, a cheluielilor privind poriectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația 

de locuință multietajată 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; 

 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. I Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 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   și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor 
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fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în 

administrare″. 

 Art. II Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 224/28.11.2011 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 sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație 

decât cea de locuință aflate în administrare″. 

 Art. III Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 352/15.11.2016 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 sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință 

aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație 

decât cea de locuință aflate în administrare″. 

 Art. IV Anexele la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010, 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 224/28.11.2011 și Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului București nr. 352/15.11.2016 acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea 

acestora  se vor modifica în mod corespunzător. 

 Art. V 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, în vederea finanțării 

de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheluielilor privind poriectarea 

și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată 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. VI Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

346/17.12.2010; ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 224/28.11.2011 și ale 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 352/15.11.2016, rămân neschimbate. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 273 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile  

alocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Direcției  

Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități  

nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract Cadru de  

Finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii  

nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București nr. 1547/16.03.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 118/15.05.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 27/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 314/16.05.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 

al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Contractul cadru de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 

București, a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, prevăzut la anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului 

București să semneze contractele de finanțare nerambursabilă. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a  

Municipiului București și Asociația RE:Start Cauză Bună, în vederea implementării în  

comun a proiectului pilot ‖ABILITAXI – servicii de transport gratuit dedicate persoanelor  

cu dizabilități‖ 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București nr. 667/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 28/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 315/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -    art. 79 alin. (4), art. 112 alin. (3) lit. f) și art. 136 alin. (1) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -    art. 5 pct. 27, art. 21 alin. (2) lit. a), art. 61 lit. g) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -     Strategiei naționale ‖O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități‖, 2015-2020; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București și Asociația RE:Start Cauză Bună, în vederea implementării în comun a proiectului pilot 

‖ABILITAXI – servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități‖, pentru o perioadă de 12 

luni. 

 Art. 2 Acordul de asociere este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului 

pilot ‖ABILITAXI – servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități‖, conform anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Proiectul pilot ‖ABILITAXI – servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități‖ 

este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Primarului General al Municipiului București să semneze, în condițiile  

legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și  

Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele  

două instituții 

  

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

specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură nr. 456/11.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 43/16.05.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 295/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Primarului General să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare 

între Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul București. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate CFR 

S.A. și Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două 

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

 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 276 

 

 

 

 

 

 

*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. 395/2016, modificată prin  

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/2018 

 

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

specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 8221/09.05.2018, Direcției Generale Infrastructură nr. 

442/09.05.2018 și Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 1993/09.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 44/16.05.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 115/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

296/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea 

București – Ilfov aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2017; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 519/2004 privind stabilirea ratelor aferente 

reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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. I Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 astfel cum a fost 

modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/2018 se modifică și va avea 

următorul conținut: 

 „Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie din 

gama de 36 m, în cadrul unui program multianual pe o durată de 4 ani, începând cu anul 2018.‖  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 

astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/2018 

rămân neschimbate. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 277 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului  

București a imobilelor De 168/39 și De 168/40 situate în vecinătatea Drumului  

Regimentului din sectorul 1 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3993/24.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 66/16.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 297/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresele Primăriei Sectorului 1 nr. 2242/22.01.2018, nr. 

2242/7291/07.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

județelor; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București, drumurile de 

exploatare De 168/39 și De 168/40 situate în vecinătatea Drumului Regimentului din sectorul 1, 

identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Imobilele menționate la art. 1 se dau în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art. 3 Stabilirea traseului și categoriei străzilor a bunurilor ce fac obiectul art. 1 se va face conform 

prevederilor legale în vigoare de către Direcția Urbanism și Direcția Transporturi din cadrul Primăriei 

Municipiului București. 

 Art. 4 Imobilele precizate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform listei anexă la 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. 

 Art. 5 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică 

în mod corespunzător. 

 Art. 6 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să efectueze toate demersurile în vederea 

înscrierii în cartea funciară în numele și pentru municipiul București a dreptului de proprietate și a dreptului 

de administrare a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru bunurile menționate la art. 1. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018 

a domnului Tănase Florea 

  

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

specialitate nr. 7373/27.04.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 67/16.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 298/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

- Solicitarea nr. 1594517/2018 formulată de către domnul Tănase Florea; 

- Oferta de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- pct. III.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018 a domnului Tănase Florea 

având ca obiect terenul situat în Drumul Gura Siriului nr. 11 – 15, lot 2, sector 3, în suprafață de 79 mp, 

teren ce se identifică conform Ofertei de donație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 va fi cuprins în traseul arterei de circulație Drumul Gura Siriului, bun 

ce aparține domeniului public al Municipiului București. 

 Art. 3 După încheierea actului de donație în formă autentică, imobilul - teren în suprafață de 79 mp 

trece în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea includerii în domeniul public al 

Municipiului București conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

 Art. 4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se va modifica în mod corespunzător. 

 Art. 5 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic, în termen de 60 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuprizând valoarea bunului ce se donează actualizată la data 

perfectării acestuia. 

 Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de 

donație. 
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 Art. 7 Rectificarea cărții funciare privind schimbarea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului 

București se va face prin grija Direcției Patrimoniu. 

 Art. 8 Primarul General al Municipiului București, direcţiile din cadrul aparatului său de specialitate şi 

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

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 din administrarea Teatrului Excelsior în administrarea Consiliului Local  

Sector 1 a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1 

  

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 8391/11.05.2018 şi Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 

3086/11.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 68/16.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

25/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 299/16.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare;  

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

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

 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 din administrarea Teatrului Excelsior în administrarea Consiliului Local  

al Sectorui 1 a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului cadastral sc. 1:500, emis de Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară București, sector 1, anexă care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Predarea – primirea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se face în termen de 

60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Păstrarea funcționalității imobilului transmis este obligatorie, schimbarea destinației de spațiu 

cultural atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 167/27.04.2017 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod 

corespunzător. 

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

Teatrul Excelsior și Consiliul Local Sector 1 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 atribuirea în folosință gratuită Parohiei ‖Pogorârea Sfântului Duh și  

Sfântul Nicolae – Militari‖ a terenului, situat adiacent imobilului din Aleea Politehnicii  

nr. 7, sector 6, în vederea construirii unei incinte cu gard, clopotniță, lumânărie și  

cancelarie parohială 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1593172/1202/422/26.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 69/16.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

26/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 300/16.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -   solicitarea Parohiei ‖Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicolae – Militari‖, înregistrată la 

Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1593172/23.01.2018, la Cabinet Primar cu 

nr. 422/23.01.2018 și la Direcția Patrimoniu cu nr. 1202/26.01.2018; 

 -     adresa nr. 5138/11531/133465/2007 a Direcției Generale Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și 

Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice din cadrul Primăriei Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 -    art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, privind recunoașterea Statutului pentru organizarea 

și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

adiacent imobilului cu adresa Aleea Politehnicii nr. 7, notată cu S1 pe planul de amplasament și delimitare 

a corpului  de proprietate sc. 1:500, conform anexei. 

 Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Parohiei ‖Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicolae 

– Militari‖, a terenului situat adiacent imobilului din Aleea Politehnicii nr. 7, sector 6, în suprafață de 189,00 

mp identificat pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:500, în vederea 

construirii unei incinte, clopotniță, lumânărie și cancelarie parohială, pe o perioadă de 49 de ani. 

 Art. 3 Terenul se indentifică conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4 În situația în care în termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu s-au 

început lucările de investiții sau terenul nu este folosit conform destinației prevăzute la art. 2, prezenta 

hotărâre se revocă de drept. 

 Art. 5 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri, 

se vor face prin grija și pe cheltuiala Parohiei ‖Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicolae – Militari‖. 

 Art. 6 Protocolul de predare – primire se va face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

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

Protoieria Sectorului 6 Capitală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 atribuirea denumirii de Piaţa Leul Ierusalimului spaţiului public situat la intersecţia  

străzii Clucerul Udricani cu strada Olteni, sector 3 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 7836/04.05.2018 și al Direcției Cultură, Învățământ, Turism 

nr. 2973/07.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 60/10.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

27/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 303/16.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 06/16.05.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

schimbarea denumirii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -    art. 5 pct. 2 lit. b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2003 privind regulamentul privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 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 atribuie denumirea de Piaţa Leul Ierusalimului spaţiului public situat la intersecţia străzii 

Clucerul Udricani cu strada Olteni, sector 3, București. 

 Art. 2 Piaţa sus menţionată se identifică potrivit planului de situaţie anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 3, Companiei Naţionale Poşta Română SA, 

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 4 Direcțiile 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 schimbarea denumirii Parcului 8 Mai situat pe raza administrativ - teritorială a  

sectorului 2 în Parcul Tei 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 113/7190/27.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 59/10.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

28/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 304/16.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 - adresa Primăriei Sector 2 nr. 4530/22.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului București sub 

nr. 1587650/03.01.2018, la Cabinet Secretar General sub nr. 19/6/04.01.2018, la Direcția Asistență 

Tehnică și Juridică sub nr. 113/05.01.2018 și la Direcția Patrimoniu sub nr. 231/08.01.2018; 

 - Hotărârea nr. 239/20.12.2017 a Consiliului Local Sector 2 privind solicitarea acordului Consiliului 

General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului 8 Mai în Parcul Tei; 

 Luând în considerare avizul nr. 05/16.05.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

schimbarea denumirii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -    art. 5 pct. 2 lit. b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2003 privind regulamentul privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 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 schimbarea denumirii Parcului 8 Mai aflat pe raza administrativ – teritorială a 

sectorului 2, individualizat cu numărul cadastral 233412 intabulat în Cartea funciară nr. 233412, în Parcul 

Tei, identificat conform planului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Bunul imobil va fi inventariat conform denumirii atribuite la art. 1 din prezenta hotărâre de către 

administrator potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorui 2, Companiei Naţionale Poşta Română SA, 
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Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 4 Direcțiile 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" academicianului Eugen Simion 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3075/10.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 29/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 305/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului 

București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Eugen Simion pentru contribuția domniei sale la promovarea consecventă a creațiilor fundamentale ale 

literaturii române. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 284 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul București și Corul Național de Cameră ‖Madrigal‖ în  

vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi București 2018 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2395/12.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 30/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 306/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Corului Național de Cameră ‖Madrigal‖ nr. 1614236/11.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

 - Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr.  221/2010 pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 821/2014 pentru aprobarea obiectivelor principale și a unor măsuri 

pentru derularea Programului Național ‖Cantus Mundi‖, gestionat de Corul Național de Cameră 

‖Madrigal‖; 

 Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național nr. 

2725/12.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al instituției publice de 

concerte Corul Național de Cameră ‖Madrigal‖; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Corul Național de Cameră 

‖Madrigal‖ în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi București 2018, prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se desemnează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – să 

întreprindă toate demersurile în vederea finanțării și realizării proiectului Cantus Mundi București 2018. 

 Art. 3 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – 

PROEDUS - să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 

1. 
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 Art. 4 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 şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții şi  

Regulamentului de organizare şi funcționare ale Școlii de Artă București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 4339/1/26.04.2018 şi Direcţiei 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 2831/26.04.2018.  

 Văzând raportul Comisiei de cultură şi culte nr. 31/15.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 116/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 307/16.05.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 -     Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -   Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 32 posturi, din care 4 de conducere, statul de funcții 

şi Regulamentul de organizare şi funcționare ale Școlii de Artă București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi 

nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile art. 2 alin.(19), precum și anexele nr. 20 a, și 20 b din Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 305/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 64/2016, precum și orice altă prevedere contrară prezentei 

hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Școala de Artă 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Metropolitane București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 4015/1/25.04.2018 şi Direcţiei 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 2787/25.04.2018.  

 Văzând raportul Comisiei de cultură şi culte nr. 32/15.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 117/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 308/16.05.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a),  alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea 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 Statul de funcții al Bibliotecii Metropolitane București, instituție publică de cultură de 

interes local a Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile din art. 1 referitoare la statul de funcții al Bibliotecii Metropolitane București, 

precum și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 193/28.03.2018 își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Biblioteca Metropolitană 

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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 287 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

Șoseaua Berceni nr. 84, Sectorul 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. 31/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 238/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -      Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 1110/36427/06.10.2015; 

 -      Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 4/26.01.2016; 

 -      Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 53/27.05.2016; 

 -      Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1419895/13.05.2016; 

 -      Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1399829/2559/21.03.2016; 

 -      Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Cabinet Viceprim – Ministru – adresă 

nr. 5536 și 111621/13.02.2018; 

 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; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Șoseaua Berceni nr. 84, 

Sectorul 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației 

de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 19/26.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

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

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 B-dul Expozitiei nr. 24A, 

 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. 27/20.11.2017 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 164/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -   Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1119/16/F/22507/24.07.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 60/18.11.2015; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 21/25.07.2016; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 84/22.08.2016; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1452327/30.09.2016; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – Avizul de principiu nr. 1445942/12199/22.09.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Expoziției nr. 24A, Sector 1, Bucureşti în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 39/29.11.2016, 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Popa Tatu nr. 29, 

 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. 25/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 232/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

 -  Primăria Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 21/1455938/11.01.2017; 

 -  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 17/20.04.2015; 

 -  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 17/03.05.2016; 

 -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 68/28.06.2016; 

 -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1471115/16.12.2016; 

 -  Comisia Tehnică de Circulație – Avizul de principiu nr. 1423400/7461/27.06.2016; 

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

1791/27.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Popa Tatu nr. 29, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 28/22.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 Art. 4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 constituirea Comisiei de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe  

de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea  

Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor  

Medicale București, în vederea întocmirii listelor de priorități 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. SSLAD 

1346/09.05.2018/nr. 8139/09.05.2018.  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 72/16.05.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 26/15.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 309/16.05.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

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

prevederilor Legii nr. 114/1996; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 

2018; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct.17, 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 constituie Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de 

serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în vederea întocmirii 

listelor de priorități. 

 Art. 2 Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își 

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

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va avea o componență mixtă, 

formată din reprezentanți din cadrul Consiliului General al Municipiului București și din reprezentanți ai 

aparatului de specialitate al Primarului General și din instituțiile de interes local ale municipiului București. 

 Art. 3. Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, 

solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea 

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

următorii consilieri: 
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  1. Doamna Consilier C.G.M.B. Săndulescu Nina 

  2. Doamna Consilier C.G.M.B. Dragne Daniela 

  3. Domnul Consilier C.G.M.B. Berceanu Octavian 

  4. Domnul Consilier C.G.M.B. Deaconescu Cătălin 

  5. Domnul Consilier C.G.M.B. Ionescu Tudor Tim 

 Art. 4 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, 

solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea 

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

următorii consilieri: 

  1. Domnul Consilier C.G.M.B. Artimon Marian 

  2. Domnul Consilier C.G.M.B. Ardeleanu Mircea 

  3. Domnul Consilier C.G.M.B. Țugui Matei 

  4. Domnul Consilier C.G.M.B. Mărgărit Sorin 

  5. Domnul Consilier C.G.M.B. Voicu Valentin 

 Art. 5 Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își 

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

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora lista cu documentele 

necesare întocmirii dosarului, criteriile și punctajele aferente întocmirii listei de priorități, metodologia de 

lucru, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București. 

 Art. 6 Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își 

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

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va analiza dosarele solicitanților și 

va propune includerea acestora pe listele de priorități. 

 Art. 7 Secretariatul Comisiei cât și activitatea de întocmire a dosarelor vor fi asigurate de către 

Serviciul Spațiu Locativ şi cu Altă Destinaţie din cadrul Direcției Patrimoniu. 

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

Direcția Patrimoniu prin Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, celelalte instituții implicate și 

persoanele nominalizate la art. 3 și art. 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 291 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia de  

examinare a eventualelor contestaţii depuse de ofertanţii declaraţi necâştigători ca urmare a comunicării  

hotărârii de adjudecare a selecţiei de oferte de închiriere 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. SSLAD 

1156/24.04.2018/nr. 7177/24.04.2018.  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 73/16.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 310/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Potrivit art.3¹ al Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea 

de locuinţe de pe piaţa liberă în vederea închirierii de către Municipiul Bucureşti pentru cazurile sociale şi 

cele de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (1) 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 ca membri titulari în Comisia de examinare a eventualelor contestaţii depuse 

de ofertanţii declaraţi necâştigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecţiei de oferte de 

închiriere, următorii consilieri: 

  1. Doamna Consilier C.G.M.B. Bîrdeanu Raluca 

  2. Doamna Consilier C.G.M.B. Gherghiceanu Florentina 

  3. Domnul Consilier C.G.M.B. Voicu Valentin 

  4. Domnul Consilier C.G.M.B. Stroe Bogdan 

  5. Domnul Consilier C.G.M.B. Ciucu Ciprian 

 Art. 2 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de examinare a eventualelor contestaţii 

depuse de ofertanţii declaraţi necâştigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecţiei de 

oferte de închiriere, următorii consilieri: 

  1. Domnul Consilier C.G.M.B. Sebeșan Mircea Radu 

  2. Domnul Consilier C.G.M.B. Ciudomirov Mihai Anton 

  3. Domnul Consilier C.G.M.B. Gâdiuță Alexandru Valeriu 

  4. Domnul Consilier C.G.M.B. Comănescu Mihai 

  5. Domnul Consilier C.G.M.B. Ionescu Tudor Tim 

 Art. 3 Componenţa Comisiei va fi completată cu 4 membri titulari şi supleanţi ai acestora, desemnaţi 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, numiţi prin Dispoziţie. 
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 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și persoanele nominalizate 

la art. 1 şi art. 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 292 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 privind desemnarea unor consilieri din  

cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de analiză a dosarelor  

solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii nr.  

341/2004 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. SSLAD 

1347/09.05.2018/nr. 8140/09.05.2018.  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 74/16.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 311/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 privind desemnarea unor Consilieri Generali din cadrul 

C.G.M.B., ca membri titulari și supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu 

altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 9/30.01.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Turcescu 

Robert – Nicolae și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București;  

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 10/30.01.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ciurea 

Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) 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 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații 

cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004  

  1. Domnul Consilier C.G.M.B Ivan Florin; 

  2. Domnul Consilier C.G.M.B Iliescu Lucian Cătălin. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 rămân neschimbate. 

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

persoanele nominalizate la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 293 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei Comisiei de negociere şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  

pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Bucureşti, precum și 

Regulamentului privind concesionarea terenurilor aflate în domeniul public al Municipiului București, 

 aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8076/08.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 75/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 312/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor 

comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor 

județene sau a consiliilor locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (2) 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 aprobă componenţa Comisiei de negociere/soluționare a contestațiilor pentru 

concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 

550/2002, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind concesionarea terenurilor aflate în domeniul public al 

Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 

550/2002 conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Concesionări, va asigura secretariatul comisiilor. 

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

persoanele 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 294 

 

*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/


83 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listelor de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie  

pentru sediu, persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei 26/2000 cu privire  

la asociaţii şi fundaţii şi a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform  

Hotărârii C.G.M.B. nr. 113/2017 de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor  

de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii  

Legii nr. 341/2004 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu – Serviciu Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie nr. 8141/1348/09.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 76/16.05.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 313/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/29.03.2017 privind aprobarea 

criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea 

înscrierii pe listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie; 

 În temeiul prevederilor 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 17 şi art. 45 alin. (3) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu 

persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Legii nr. 

14/2003 a partidelor politice, pentru anul 2018, întocmite de către Comisia de analiză a dosarelor 

solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii 341/2004 

conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât 

beneficiarii Legii 341/2004, prin Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie şi instituţiile de interes local 

ale 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de principiu a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de  

alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în contextul reorganizării RADET  

București și Electrocentrale București S.A. 

  

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

specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 130/14.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 11/17.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 323/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de solicitarea primită prin adresa nr. 14713/11.05.2018 din partea RomInsolv SPRL - 

Administratorul Judiciar al RADET București, înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 

128/14.05.2018, precum și adresa nr. 10584/14.05.2018 primită din partea Electrocentrale București S.A, 

înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 129/14.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare;  

 - Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Art. 132 alin. (1), lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 

şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 13/17.01.2018 privind 

aprobarea de principiu a setului de acțiuni consecutive ce vor fi incluse de către Administratorul Special în 

planul de reorganizare al RADET București. 

 Art. 2 Se aprobă de principiu transferul afacerii RADET București către o entitate desemnată de 

către Consiliul General al Municipiului București. 

 Art. 3 Entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București în acest sens, este 

Compania Municipală Energetica București S.A.  

 Art. 4 Se mandatează Compania Municipală Energetica București S.A. să facă demersurile 

necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 2.  

 Art. 5 Se mandatează Administratorul Special al RADET București în vederea realizării demersurilor 

necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2.  
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 Art. 6 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 255/30.06.2017 privind 

acordul de principiu pentru achiziționarea de către Municipiul București a pachetului de acțiuni deținut de 

Ministerul Economiei/Ministerul Energiei și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., la 

Electrocentrale București S.A.  

 Art. 7 Se aprobă de principiu transferul afacerii ELCEN S.A. către o entitate desemnată de către 

Consiliul General al Municipiului București. 

 Art. 8 Entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București în acest sens, este 

Compania Municipală Energetica București S.A. 

 Art. 9 Se mandatează Compania Municipală Energetica București S.A. să facă demersurile 

necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 7. 

 Art. 10 Primarul General al Municipiului Bucuresti, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ifov, Administratorul 

Special și Administratorul Judiciar al RADET București, ELCEN S.A. prin Administratorul Special, 

Compania Municipală Energetica București S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 296 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare 

 

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

Bucureşti şi raportul de specialitate comun nr. 747/16.05.2018 al Direcţiei Generale Investiții şi Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 119/17.05.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 322/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 5 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 (1) Începând cu data de 01 iunie 2018, stimulentele financiare finanțate de la bugetul 

municipiului București se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul 

București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii. 

 (2) În cazul beneficiarilor minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, unul dintre părinți sau părintele 

în îngrijirea căruia se află beneficiarul trebuie să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul 

București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii. 

 (3) Stimulentele financiare nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul 

local.  

 (4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile care acordă 

stimulentele financiare vor lua măsuri pentru a facilita depunerea cererilor și a documentelor solicitate și în 

format electronic. 

 Art. 2 Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2017 privind acordarea unui 

stimulent financiar pentru constituirea familiilor, nr. 209/2017 privind acordarea unui stimulent financiar 

pentru nou-născuți, nr. 292/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap, nr. 

330/2017 privind acordarea unui stimulent pentru integrarea social a persoanelor adulte cu handicap și nr. 

121/2018 privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din București care au indicație medical 

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

mod corespunzător. 

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

Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 297 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea normei interne privind achiziționarea sau închirierea de  

imobile de către Municipiul București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Achiziții Publice și al Direcției Generale Investiții nr. 

88.1/17.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 77/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 325/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Art. 101 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 

(CNSC); 

 - Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2332/30.08.2017 privind modificarea Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă norma internă privind achiziționarea sau închirierea de imobile de către Municipiul 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, prin Administrația Unităților  

de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, să hotărască cu privire  

la cooperarea cu Casa Corpului Didactic, în vederea finanțării și derulării în comun a  

proiectului ‖Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ  

gimnazial din Sectorul 1 – Experiențe europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 3122/14.05.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 22/15.05.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 324/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute 

de lege, cu privire la cooperarea cu, Casa Corpului Didactic, în vederea finanțării și derulării în comun a 

proiectului ‖Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din 

Sectorul 1 – Experiențe europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional‖. 

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

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

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 299 
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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 Tenis în vederea  

organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București, în perioada 14 – 22 iulie 2018 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 3079/10.05.2018;  

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

nr. 20/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 17/15.05.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 316/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresele Federației Române de Tenis înregistrate la Primăria Municipiului  București 

cu nr. 1608476/19.03.2018 și 1622869/09.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

Durabilă – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030; 

 -  Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 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 administraţia publică 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 Tenis în 

vederea organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București, în perioada 14 – 22 iulie 

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

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

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

 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate a 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea finanțării și derulării în  

comun a proiectului ‖Trofeul Micilor Campioni Grivița – Primăria Sectorului 1‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Îvățământ, Turism nr. 2811/26.04.2018; 

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

nr. 21/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 18/15.05.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 317/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute 

de lege, cu privire la cooperarea cu Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea finanțării și derulării 

în comun a proiectului ‖Trofeul Micilor Campioni Grivița – Primăria Sectorului 1‖. 

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

și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

Local Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 301 
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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 Play Kids Academy, în vederea finanțării și derulării în comun a  

proiectului ‖Cupa Intercartiere‖ 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Îvățământ, Turism nr. 3084/10.05.2018; 

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

nr. 22/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 19/15.05.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 318/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute 

de lege, cu privire la cooperarea cu Asociația Play Kids Academy, în vederea finanțării și derulării în 

comun a proiectului ‖Cupa Intercartiere‖. 

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

Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 302 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî 

cu privire la asocierea /cooperarea cu Asociația SOS Satele Copiilor, în vederea  

derulării programului ‖SOS Satul Copiilor București – SOS comunități de tineri‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti nr. 668/10.05.2018; 

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

nr. 23/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 20/15.05.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 319/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

asocierea/cooperarea cu Asociația SOS Satele Copiilor, în vederea derulării programului ‖SOS Satul 

Copiilor București – SOS comunități de tineri‖. 

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

Local Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 303 



98 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî 

cu privire la asocierea /cooperarea cu Fundația Umanitară Health Aid România, în  

vederea derulării parteneriatului ‖Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați  

prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundația Health AID România‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti nr. 666/10.05.2018; 

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

nr. 24/15.05.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 29/15.05.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 21/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 320/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

asocierea/cooperarea cu Fundația Umanitară Health Aid România, în vederea derulării parteneriatului 

‖Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundația 

Health AID România‖. 
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 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bucureşti, Consiliul 

Local Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 304 
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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  

asocierea/cooperarea cu Fundația ‖Viață și Lumină‖, în vederea derulării proiectului ‖Centrul de  

Plasament Viață și Lumină‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti nr. 669/10.05.2018; 

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

nr. 25/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 321/16.05.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

asocierea/cooperarea cu Fundația ‖Viață și Lumină‖, în vederea derulării proiectului ‖Centrul de Plasament 

Viață și Lumină‖. 

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

Local Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 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 17.05.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 17.05.2018 

Nr. 305 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al  

Sectorului 1, pentru o perioadă de 3 luni 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea 

mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor locale din data 

de 05.06.2016; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/29.03.2018 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru ședința ordinară din data de 29.03.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 35, art. 45, art. 81 alin. (2) lit.a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Oliver Leon Păiuși preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  117 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel-Florian 

 

 Luând în considerare referatul constatator al Primarului Sectorului 1 şi al Secretarului Sectorului 1; 

 Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) coroborate cu dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Luând act de adresa nr. 14274/11.04.2018, prin care domnul Lixandru Ionel-Florian aduce la 

cunoştinţă demisia sa din funcţia de consilier local al Sectorului 1, ca urmare a numirii în funcţia de 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, potrivit Deciziei nr. 146/28.03.2018 a Primului 

Ministru al României; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic – Se ia act de încetarea prin demisie a mandatului de consilier local al domnului 

Lixandru Ionel- Florian şi se declară vacant locul de consilier local. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  118 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela SUDITU 

în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificările Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor aleşi la data de 05.06.2016, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. / 

26.04.2018 prin care s-a luat act de încetarea prin demisie a  mandatului domnului Lixandru Ionel-Florian 

şi s-a declarat vacant locul de consilier local ; 

 Ținând cont de adresa PSD-Sector 1, din data de 19.04.2018, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 15876/20.04.2018, prin care se aduce la cunoştinţă că următorul supleant pe 

lista PSD , este doamna Raluca Gabriela SUDITU; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.05.2018; 

 În temeiul art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

  

 Articol unic. - Se validează mandatul de consilier local al doamnei Raluca Gabriela SUDITU în 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  119 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G1310/18.04.2018 întocmit de Direcţia Management Economic,  

 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 art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 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. 2846/21.02.2018 transmisă de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului 

București privind alocarea de subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății; 

 Conform adresei nr. 1582/640233/16.04.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021; 

 Ţinând seama de amendamentul formulat şi aprobat în timpul şedinţei de doamna Clotilde Marie 

Brigitte Armand, 

 Luând în considerare Nota privind modificările aprobate ca urmare a amendamentului propus în 

şedinţa Consiliului Local Sector 1 din data de 04.05.2018 privind aprobarea bugetului general centarlizat 

de venituri şi cheltuieli pe tilturi, articole şi alineate pentru anul 2018 al Sectorului 1, precum şi adresa 

Poliţiei Locale Sector 1 nr. 9320/07.05.2018 / 556 /17926/09.05.2018, 

 

 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, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1.- Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în valoare de 

1.356.990,51 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 

MARTIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

APRILIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.355.490,42 1.356.990,51 +1.500,09 

Secțiunea de funcționare 1.069.669,58 1.071.680,67 +2.011,09 

Secțiunea de dezvoltare 285.820,84 285.309,84 -511,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.117.987,22 1.118.022,57 +35,35 

Secțiunea de funcționare 1.047.086,88 1.047.122,23 +35,35 

Secțiunea de dezvoltare 70.900,34 70.900,34 0,00 

VENITURILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

23.582,70 25.047,44 +1.464,74 

Secțiunea de funcționare 22.582,70 24.558,44 +1.975,74 

Secțiunea de dezvoltare 1.000,00 489,00 -511,00 

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 în valoare de 1.117.987,22 mii lei se majorează cu 35,35 mii 

lei, devenind 1.118.022,57 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 în sumă de 23.582,70 mii lei se majorează cu 1.464,74 mii lei, devenind 25.047,44 

mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2); 

   Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5; 

   Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei 

rectificându-se conform anexei nr. 1.6. 
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 Art. 2. - Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 

1.453.830,46 mii lei se majorează cu 1.500,09 mii lei, devenind 1.455.330,55 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 

MARTIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

APRILIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.453.830,46 1.455.330,55 +1.500,09 

Secțiunea de funcționare 1.076.734,96 1.078.746,05 +2.011,09 

Secțiunea de dezvoltare 377.095,50 376.584,50 -511,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.209.261,88 1.209.297,23 +35,35 

Secțiunea de funcționare 1.047.086,88 1.047.122,23 +35,35 

Secțiunea de dezvoltare 162.175,00 162.175,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

30.648,08 32.112,82 +1.464,74 

Secțiunea de funcționare 29.648,08 31.623,82 +1.975,74 

Secțiunea de dezvoltare 1.000,00 489,00 -511,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

1.              Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii lei, 

se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: ―Excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după 

efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), 

precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, 

în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  
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    a)  ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)‖; 

 

    b)  Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 

mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a 

normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 

bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea 

de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul 

anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în 

anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 

2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.261,88 mii lei se 

majorează cu 35,35 mii lei, devenind 1.209.297,23 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.209.297,23 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.047.122,23 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.175,00 mii lei. 

 

 (2) 76.460,72 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 72.148,72 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2); 

   

 (3) 46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.756,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.3 

(1.2.1.3.1);  
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 (5) 1.091,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (6) 50.382,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.026,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2);  

 

 (7) 271.532,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

    - Secțiunea de funcţionare este în sumă de 253.295,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 1.2.1.5.1.2.2; 

1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.2.1; 1.2.1.5.2.2; 1.2.1.5.2.3; 1.2.1.5.3); 

  

 (8) 59.236,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.423,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2);  

 

 (9) 171.517,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 114.432,61 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.085,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2);  

 

 (10) 221.401,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.617,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5);  

 

 (11) 82.352,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 20.642,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4); 

 

 (12) 170.599,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.750,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3);  

 

 (13) 40.148,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.085,76 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.063,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2);  

 

 Art. 2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 este în sumă de 32.112,82 mii lei, conform anexei nr. 1.4. 

 

 (1) 32.112,82 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

  -     SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 31.623,82 mii lei; 

           -  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 489,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1;   

-  

 (2) 15.943,82 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.763,82 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 180,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1; 

 

 (3)   16.169,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

     - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.860,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 309,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2; 

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei, 

conform anexei 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.5.1; 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 

nr. 1.5.1.1. 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum 

urmează: 

  

 (1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.6.1; 

 

 (2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.6.1.1; 
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 Art. 3. - Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.384,50 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

MARTIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

APRILIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 161.975,00 161.975,00 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU 

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

1.000,00 489,00 -511,00 

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, Administrația Pieţelor, 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, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei menţionate la 

alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  120 

Data:  04.05.2018 

 

 
 
 
 
 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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 Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, 

în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week 

 

 Având în vedere adresa înaintată de Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii și 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 16431/24.04.2018, reprezentată prin Secretar 

General, domnul Botea Florin, prin care formulează solicitare de finanţare din partea Sectorului 1, în 

vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week, în perioada 01-03 iunie 2018. 

 Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și a alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. b) 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și 

Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii în vederea acordării unei finanţări pentru 

implementarea proiectului comun Kids Fashion Week, în perioada 01-03.06.2018. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  121 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de  

Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “România Film”Bucureşti, în administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, 

situat în bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 – București; Cinematografului EXCELSIOR 

situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 – București; Cinematografului COTROCENI 

situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București; Terenului aferent cinematografului 

GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București; Cinematografului  

Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- București și a  

bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate elaborat de 

Direcţia 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului. nr. 39/2005 

privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; 

 Având în vedere prevederile Deciziei nr. 269/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 

303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii 

nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; 

 Ținând cont de Decizia nr. 19/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 

1 alin. (1) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice 

a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 

alin. (2) din aceeași ordonanță de urgenţă; 

 Având în vedere dispozitivul sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel 

București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul cu nr. 8128/2/2013, rămasă 

definitivă prin Decizia nr. 1901/14.06.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal; 

 Luând în considerare Decizia nr. 537/16.02.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 3618/1/2016 prin care s-a respins contestaţia în 

anulare formulată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor ―România Film‖ Bucureşti 

împotriva Deciziei nr. 1901 din 14 iunie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios 

administrativ fiscal, ca fiind inadmisibilă;  

 Având în vedere adresele nr. 1550, 1551, 1552, 1553 și 1554 din 13.03.2018 formulate de către 

Sectorului 1 al municipiului București către Biroul executorului judecătoresc ―Sersea Adrian – Eugen‖ prin 

care se solicită punerea în executare a titlului executor – sentința civilă nr. 1246/15.04.2014, rămasă 

definitivă, pentru realizarea obligației de predare a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța 

Guvernului nr. 39/2005, respectiv cinematografele: Cinematograful PATRIA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 

12 -14, sector 1 – București; Cinematograful EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 – 

București; Cinematograful COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București; Terenul aferent 

cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București; Cinematograful 

Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- București și bunurile mobile 

înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ținând seama de adresele înaintate în data de 26.03.2018 de B.E.J Sersea Adrian Eugen către 

Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ―România Film‖ Bucureşti - în dosarul de executare 

nr. 54/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Excelsior; în dosarul de 

executare nr. 55/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Grădina Parc; în 

dosarul de executare nr. 56/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Giulești; 

în dosarul de executare nr. 57/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful Patria; 

în dosarul de executare nr. 58/2018, având ca obiect predarea silită a bunului imobil cinematograful 

Cotroceni; 

 Văzând încheierile de ședință prin care Judecătoria Sectorul 1 București a încuviințat cererile de 

executare silită formulate în numele, Sectorului 1 al municipiului București, în dosarele nr. 7428/299/2018; 

nr. 7429/299/2018; 7430/299/2018; nr. 7431/299/2018 și  nr. 7433/299/2018; 

 Față de Delegația nr. 12957 din 02.04.2018 a Primarului sectorului 1 al municipiului București privind 

desemnarea reprezentanților în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru semnarea 

actelor/documentelor impuse de lege în cadrul procedurilor de executare silită; 
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 Luând în considerare Procesele verbale emise de către Biroul Executorului Judecătoresc ―Sersea 

Adrian – Eugen‖ pentru realizarea obligației de predare a bunurilor imobile, precum și de predare a 

documentelor și a bunurilor mobile aferente imobilelor: 

 Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:30, aferent dosarului de executare nr. 54/2018, 

pentru realizarea obligaţiei de predare asupra cinematografului Excelsior, aflat în municipiul 

Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1; 

 Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:35, aferent dosarului de executare nr. 55/2018, 

pentru realizarea obligaţiei de predare asupra cinematografului Grădina „Parc‖, aflat în 

municipiul Bucureşti, Bdul. Poligrafiei nr. 1, sector 1; 

 Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:35, aferent dosarului de executare nr. 56/2018, 

pentru realizarea obligaţiei de predare asupra cinematografului Giuleşti, aflat în municipiul 

Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6; 

 Procesul verbal din 16.04.2018, ora 08:40, aferent dosarului de executare nr. 57/2018, 

pentru realizarea obligaţiei de predare asupra cinematografului PATRIA, aflat în municipiul 

Bucureşti, Bdul. Magheru nr. 12-14 sector 1; 

 Procesul verbal din 24.04.2018, ora 08:00, aferent dosarului de executare nr. 58/2018, 

pentru realizarea obligaţiei de predare asupra cinematografului cinematografului Cotroceni, 

aflat în municipiul Bucureşti, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6. 

 Ținând cont de Procesele verbale de punere în posesie a creditorului, Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti: 

 Procesul verbal din 13.04.2018, ora 10:15, aferent dosarului de executare nr. 54/2018, 

referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Excelsior, aflat în municipiul 

Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1; 

 Procesul verbal din 13.04.2018, ora 10:00, aferent dosarului de executare nr. 55/2018, 

referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Grădina „Parc‖, aflat în municipiul 

Bucureşti, Bdul. Poligrafiei nr. 1, sector 1; 

 Procesul verbal din 13.04.2018, ora 11:30, aferent dosarului de executare nr. 57/2018, 

referitor la punerea în posesie asupra cinematografului PATRIA, aflat în municipiul 

Bucureşti, Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1; 

 Procesul verbal din 13.04.2018, ora 09:00, aferent dosarului de executare nr. 56/2018, 

referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Giuleşti, aflat în municipiul 

Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6; 

 Procesul verbal din 24.04.2018, ora 09:30, aferent dosarului de executare nr. 58/2018, 

referitor la punerea în posesie asupra cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul 

Bucureşti, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6. 

 Văzând Încheierile Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Sector 1: 

 Încheierea nr. 28232 în dosarul nr. 28232/30.03.2018 precum și extrasul de carte funciară 

nr. 251462 cu privire la cinomatograful Excelsior, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. Ion 

Mihalache nr. 174, sector 1; 
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 Încheierea nr. 25028 în dosarul nr. 25028/21.03.2018 precum și extrasul de carte funciară 

nr. 244458 cu privire la cinematograful Grădina „Parc‖, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. 

Poligrafiei nr. 1, sector 1; 

 Încheierea nr. 28250 în dosarul nr. 28250/30.03.2018 precum și extrasul de carte funciară 

nr. 251638 cu privire la cinematograful PATRIA, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. Magheru 

nr. 12-14, sector 1; 

 Încheierea nr. 25965 în dosarul nr. 25965/05.04.2018 precum și extrasul de carte funciară 

nr. 228663 cu privire la cinematograful Giuleşti, aflat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti 

nr. 56A, sector 1; 

 Încheierea nr. 21856 în dosarul nr. 21856/21.03.2018 precum și extrasul de carte funciară 

nr. 222505 cu privire la cinematograful Cotroceni, aflat în municipiul Bucureşti, Șos. 

Cotroceni nr. 9, sector 6; 

 Ținând seama de: 

 Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1419 din 18.04.2018 privind constituirea comisiei de 

inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului PATRIA, aflat în 

municipiul Bucureşti, Bdul. Magheru nr. 12-14 sector 1 și Procesul- verbal nr. 

15736/19.04.2018 pentru cinematograful Patria; 

 Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1429 din 20.04.2018 privind constituirea comisiei de 

inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului Excelsior, aflat în 

municipiul Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 și Procesul- verbal nr. 

16030/20.04.2018 pentru cinematograful Excelsior; 

 Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1430 din 20.04.2018 privind constituirea comisiei de 

inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului Giuleşti, aflat în 

municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6; 

 Dispoziția primarului sectorului 1 nr. 1458 din 24.04.2018 privind constituirea comisiei de 

inventariere a bunurilor mobile existente în imobilul cinematografului Cotroceni, aflat în 

municipiul Bucureşti, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6 și Procesul- verbal nr. 

16256/24.04.2018 pentru cinematograful Cotroceni; 

 Văzând contractul de închiriere nr. 94 din 01.04.2016 ce are ca obiect folosirea de către Intact 

Production SRL a cinematografului Excelsior, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, 

sector 1 raportat la prevederile art. 1819 Cod Civil; 

 Văzând contractul de închiriere nr. 2 din 10.01.2005 ce are ca obiect folosirea de către S.C. Quality 

Cinema București S.R.L a cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul Bucureşti, Șos. Cotroceni nr. 9, 

sector 6 raportat la prevederile art. 1819 Cod Civil; 

 În conformitate cu prevederile art. 1777- art. 1834 Cod Civil; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) și alin. (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de 

Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ―România Film‖Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al sectorului 

1 al Municipiului București, a următoarelor imobile cu destinația de cinematografe conform proceselor 

verbale întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc ―Sersea Adrian – Eugen, cu elementele de 

identificare prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 a) Cinematograful PATRIA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 – București;  

 b) Cinematograful EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174,  sector 1 – București; 

 c) Cinematograful COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București;  

 d) Terenul aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – 

București; 

 e) Cinematografului Giuleşti, aflat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6– 

București. 

 Art. 2. - Se aprobă trecerea bunurilor mobile aflate în inventarul cinematografelor menționate la art.1 

lit. a)-c), în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București, potrivit Anexei nr. 2, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 3. - Se mandatează primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, cu Intact 

Production SRL, pe o perioadă de 1 an, contractul de locațiune ce are ca obiect folosirea cinematografului 

Excelsior, aflat în municipiul Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 174, sector 1, cu obligația să asigure, 

difuzarea de film cinematografic, cu periodicitatea necesară. 

 Art. 4.- Se mandatează primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, cu S.C. Quality 

Cinema București S.R.L, pe o perioadă de 1 an, contractul de locațiune ce are ca obiect folosirea 

cinematografului Cotroceni, aflat în municipiul Bucureşti, Șos. Cotroceni nr. 9, sector 6, cu obligația să 

asigure, difuzarea de film cinematografic, cu periodicitatea necesară. 

 Art. 5. - (1) Aplicarea procedurilor legale privind administrarea bunurilor imobile si mobile se 

realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia în 

vigoare, de către Direcția Utilități Publice de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucuresti. 

 (2) Direcția Investitții, Direcția Utilități Publice, Direcția Mangement Economic au obligația să 

demareze procedurile legale pentru a asigura investițiile necesare pentru reabilitarea, dotarea și 

modernizarea cinematografelor prevăzute la art. 1 lit. a), b), c) și e) din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

contrare ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestei hotărâri. 

 Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management 

Economic, Direcția Investiții, Direcția Utilități Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și 

Evidență Electorală și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  122 

Data:  04.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei 

 hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, 

 “Cinematograful Cotroceni” şi a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce 

 alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al 

 Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor și patrimoniu; 

 

 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 Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările 

și completările ulterioare;  

 

 Ţinând seama prevederile Legii 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr.39/2005 privind cinematografia, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Având în vedere Sentinţa civilă nr. 1246/ 15.04.2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - 

Secţia a VIII -a Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă prin 

Decizia nr. 1901/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 

 

 Ținând cont de notarea Sentinței Civile nr. 1246/15.04.2014, pronunţată de Curtea de Apel, în 

dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă, prin care Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor 

România Film este obligată să predea Consiliului Local al Sectorului 1 bunurile nominalizate în anexa nr. 1 

a OG nr. 39/2005, în Cartea Funciară nr. 251638, respectiv nr. 251462, nr. 222505 și nr. 244458; 

 

 Văzând Încheierile dispuse de Judecătoria Sectorului 1 – Secția a II- a Civilă în şedinţă din Camera 

de Consiliu din data de 21.03.2018, în dosarele nr. 7428/299/2018, nr.7433/299/2018, nr. 7429/299/2018 

și nr. 7431/299/2018; 

 

 Luând în considerare procesele verbale întocmite de Biroul Executor Judecătoresc Sersea Adrian-

Eugen nr. 57/2018, nr. 54/ 2018, nr. 58/2018, și nr. 55/2018, privind punerea în posesie a Sectorului 1 al 
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Municipiului Bucureşti, asupra bunurilor imobile “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, 

“Cinematograful Cotroceni” şi “Cinematograful Grădina Parc”; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu art.115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București înscrierea imobilelor 

“Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” şi a 

“Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art. 2. - Imobilele menționate la art. 1 sunt identificate conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Primarului Sectorului 

1 în vederea efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în legătură cu imobilele menţionate la art. 1. 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Juridică și Direcţia Utilităţi Publice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  123 

Data:  04.05.2018 

 
 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificare a  

Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giuleşti” din Cal. Giuleşti nr.  

56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 

 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 prevederile Legii 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul Legii nr. 213/ 1998 privind propietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările 

și completările ulterioare;  

 

 Având în vedere Sentinţa civilă nr. 1246/ 15.04.2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - 

Secţia a VIII -a Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă prin 

Decizia nr. 1901/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 

 

 Ținând cont de notarea Sentinței Civile nr. 1246/ 15.04.2014, pronunţată de Curtea de Apel, în 

dosarul nr. 8128/2/2013, rămasă definitivă, prin care Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor 

România Film este obligată să predea Consiliului Local al Sectorului 1 bunurile nominalizate în anexa nr. 1 

a OG nr. 39/2005, în Cartea Funciară nr. 228663; 

 

 Văzând Încheierea dispusă de Judecătoria Sectorului 1 – Secția a II- a Civilă în şedinţă din Camera 

de Consiliu din data de 21.03.2018, în dosarul nr. 7430/299/2018; 

  

 Luând în considerare procesul - verbal din data de 13.04.2018 din dosarul de executare nr. 56/2018, 

întocmit de Biroul Executor Judecătoresc Sersea Adrian-Eugen privind punerea în posesie a Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti, asupra bunului imobil Cinematograf Giulești, situat în Bucureşti, Calea Giulești 

nr. 56A; 
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 Ţinând seama de Hotărârea nr. 213/2015 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin care 

Cinematograful Giulești a fost înscris în inventarul domeniului public al Municipiului București și transmis în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu art.115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti, modificarea Hotărârii nr. 213/2015 

și transmiterea imobilului ―Cinematograful Giuleşti‖ din Cal. Giuleşti nr. 56A, în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 . 

 Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 Art. 3. - Se solicită Consiliul General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Primarului Sectorului 1, 

în vederea efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în legătură cu imobilul menţionat la art. 1. 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Juridică, Direcţia Utilităţi Publice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  124 

Data:  04.05.2018 
 
 
 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și  

Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și  

Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de către 

Direcția Management  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 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; 

 Ținând seama de prevederile: 

 Legii nr. 1/2011 – educației naționale, cu completările și modificările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 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 și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 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; 

 Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2002 – privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția socială; 

 Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în 

Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 – 6; 

 Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 Administrația 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 Ţinând cont de Contractul Colectiv de Muncă al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar 

și Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.05.2017 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții al Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;   

 Având în vedere că politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În temeiul art. 45 alin. (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 Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform 

Anexelor nr. 1, nr. 2, respectiv nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  125 

Data:  04.05.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2018 a salariilor de bază ale  

personalului contractul "Administraţie" ale Administrației Unităților de Învățământ  

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de către 

Direcția Management 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; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 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; 

 Ținând seama de prevederile: 

 Legii nr. 1/2011 – educației naționale, cu completările și modificările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 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 și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 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; 

 Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2002 – privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția socială; 

 Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în 

Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 – 6; 

 Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 Administrația 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 Ținând cont de Contractul Colectiv de Muncă al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar 

și Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2018 privind 

stabilirea, începand cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual 

Ädministraţie ‖ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 

1 – subordonată Consiliului Local Sector 1; 

 Având în vedere ca politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 Având în vedere urgenţa promovării acestui act, 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, dar și faptul că Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să aibă 

capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii 

gestionate de aparatul de specialitate;  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) 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 aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2018 - privind 

stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza brute ale personalului contractual din 

cadrul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – 

subordonată Consiliului Local Sector 1, după cum urmează: 

‖ 

‖ 

 

 Art. II. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul încadrat în cadrul Administrației Unităților 

de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 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. 

 Art. III. Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2018 rămân 

neschimbate. 

 Art. IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

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. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  126 

Data:  04.05.2018 

FUNCȚIA 

NIVELUL 

STUDIILOR 

COEFICIENT 

GRADUL I 

SALARIUL 

DE BAZĂ 

GRADUL I 

COEFICIENT 

GRADUL II 

SALARIUL DE 

BAZĂ GRADUL  

II 

0 1 2 3=2*1.900 lei 4 5=4*1.900 lei 

SEF SERVICIU S 5,00 9500 5,20 9880 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 

 București de către Complexul Multifuncţional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de Specialitate întocmit 

de către Complexul Multifuncţional Caraiman, avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legea nr. 292/2011 privind asistența socialã;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap - Capitolul II- Secţiunea 1- Sănătate şi recuperare, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile OUG nr. 18/2017 privind asistența comunitară; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţiei publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă lista serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 

București de către Complexul Multifuncţional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Complexul Multifuncţional vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  127 

Data:  04.05.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1, avizat de către 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 şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală a Sectorului 1 

pentru reprezentarea instituţiei la instanţele de judecată, de toate gradele, pentru intervenție accesorie în 

dosarul cu nr. 40456/3/2017 și pentru suspendarea/anularea Autorizației Integritate de Mediu a Gropii de 

gunoi IRIDEX, cu nr. AIM 15/14.02.2018. 

 Art. 2. - Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să semneze contractul de 

achiziționare de servicii juridice.  

 Art. 3 - (1) Primarul Sectorului 1 și Poliţia Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (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 azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  128 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții al  

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, avizat de către Direcția Management 

Resurse Umane 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. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) - (4), 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; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017 privind 

modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Văzând prevederile Dispoziţiei nr. 1685/12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de posturi 

pe anul 2016 a Primarului Sectorului 1; 

 În temeiul art. 45 alin.(1),  art. 81 alin. (2 lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări şi completări, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a 

Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  129 

Data:  04.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 7/31.01.2018 privind stabilirea, începând  

cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici  

din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliției Locale Sector 1 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Serviciul Management Resurse Umane, avizat de către Direcția Management Resurse Umane 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; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Poliției Locale 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; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 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 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; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 

24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 304 pentru Poliția Locală 

Sector 1; 
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 Luând în considerare avizul favorabil al Poliției Locale Sector 1 înregistrat sub nr.18424 din 

20.07.2017 privind statul de funcții al Poliției Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017 

privind aprobarea Statului de funcții  al Poliției Locale Sector 1; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7 din  31.01.2018 privind 

stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familei 

ocupaționale „Administrație‖ din cadrul Poliției Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11 din 31.01.2018 privind 

aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 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 dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, trebuie să 

aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii 

gestionate de aparatul de specialitate;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea salariului 

de bază brut al funcției publice de conducere de Director General Adjunct al Poliției Locale Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.7/31.01.2018 – privind 

stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și 

funcționarilor publici din cadrul familei ocupaționale „Administrație‖ din cadrul Poliției Locale Sector 1, după 

cum urmează: 

 

FUNCȚIA NIVELUL  

STUDIILOR 

COEFICIENT  

GRADUL I 

SALARIUL DE  

BAZĂ  

GRADUL I 

COEFICIENT 

GRADUL II 

SALARIUL DE  

BAZĂ  

GRADUL II 

0 1 2 3=2*1.900 LEI 4 5=4*1.900 LEI 

DIRECTOR 

GENERAL 

ADJUNCT 

S 6,25 11.875 6,44 12.236 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7 din 31.01.2018 rămân 

nemodificate. 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului şi Poliția Locală Sector 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 azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  130 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

 municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de  

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului 

maxim de posturi; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi 

de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu modificările 

și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi atribuţiile 

exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se 

adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaţia în vigoare.  

 Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- 
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Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează valabilitatea de la data 

intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  131 

Data:  04.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/21.03.2018 privind  

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  

 

 Văzând Expunerea de motive întocmită de Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Ţinând seama de prevederil Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 90/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind 

aprobarea includerii în Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ‖Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creşelor 

şi grădinițelor din sectorul 1‖ şi a funcției de manager de proiect, cu modificările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/21.03.2018 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

 Ţinând seama de Hotărârea nr. 2/12.04.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1;  
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) și lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1 

care face parte din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2 

care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. III. (1) Se aprobă modificarea art. 32 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 ”ART. 32 

COMPARTIMENTUL CABINET MEDICAL DGASPC SECTOR 1 (locația: Bucureşti, sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în directa subordonare a directorului general al DGASPC Sector 

1), îndeplineşte următoarele atribuții principale: 

   întocmește dosarul de obiectiv prin efectuarea examenului clinic general, în vederea finalizării lui 

de echipa multidisciplinară de la C.M Caraiman coordonată de medicul de medicina muncii; 

   monitorizează starea de sănătate a angajaților prin efectuarea examenului clinic la angajare, 

examenului în cadrul controlului medical periodic, examenului clinic de adaptare, examenului clinic 

la reluarea muncii sau la încetarea activității; 

   urmăreşte efectuarea examenelor medicale complementare, a analizelor de laborator şi a 

explorărilor paraclinice necesare, în funcţie de tipul de expunere şi de solicitarea locului de muncă; 

   acordă ajutorul medical în caz de accidente sau îmbolnăviri acute în timpul activităţii; 

   programează controlul medical periodic al angajaţilor şi urmăreşte efectuarea acestuia; 

   urmăreşte finalizarea dosarelor medicale prin eliberarea fişelor de aptitudine de către medicul de 

medicina muncii; 

  verifică şi vizează certificatele de concedii medicale; 

  participă prin reprezentanți în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă atunci când este 

cazul; 

  stabilește necesarul de medicamente de urgenţă şi materiale consumabile pentru Cabinetul Medical 

al D.G.A.S.P.C Sector 1; 
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   semnalează cazuri de boală profesională şi înregistrează bolile legate de profesiune atunci când 

este cazul; 

  întocmeşte raportul de activitate anual al Cabinetul Medical al D.G.A.S.P.C Sector 1; 

   îndeplinește şi alte atribuții specifice domeniului de activitate, din dispoziția directorului general al 

D.G.A.S.P.C Sector 1; 

   fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziții ale directorului general precum şi proiectele 

hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în 

domeniul său de activitate; 

   asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislației specifice în vigoare; 

   îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini de serviciu la solicitarea conducerii instituției sau stabilite prin 

acte normative; 

   colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

atribuțiilor.” 

 

  (2) În cuprinsul Anexei nr. 3, sintagma ―Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1‖ se va 

înlocui cu sintagma ―Compartiment Cabinet Medical DGASPC Sector 1‖. 

 

 Art. IV. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

73/21.03.2018 rămân nemodificate. 

 

 Art. V. (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  132 

Data:  04.05.2018 

 
 
 
 
*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009,  

cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 505/10.12.2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, 

cu modificările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

avizat de către 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 sănătate şi 

protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009 privind darea în 

folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 579, 94 mp (etaj I+II-Corp 

C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în Bucureşti, sector 1, str. Pajurei nr. 15A şi a 

spaţiului în suprafaţă de 198,47 mp din incinta Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Pinocchio, situat 

în Bucureşti, sector 1, b-dul Luptărorilor nr. 40, structuri în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării 

activităţii; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009 privind darea în 

folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 413,57 mp 

(demisol+parter+etajI-Corp C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în Bucureşti, sector 1, 

str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 505/10.12.2009 privind transmiterea 

în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 413,57 mp 

(demisol+parter+etajI-Corp B) din imobilul situat în Bucureşti, sector 1, str. Pajurei nr. 15A, aflat în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Direcţia 

Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 142/25.09.2014 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. - Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, 

cu modificările ulterioare, ale Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, cu modificările 

ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 505/10.12.2009.  

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  133 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 99/28.04.2017 privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate  

în adrul Nazarcea Grup – Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările și  

completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de 

către Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 301/2012 privind autorizarea ca 

unitate protejată a Nazarcea Grup şi Autorizaţia nr. 1067/2012; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 99/28.04.2017 privind aprobarea 

preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare 

Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 162/30.06.2017 pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea preţului pentru 

operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri 

Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

 Văzând Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti nr. 267/2016 privind emiterea 

autorizaţiei de mediu pentru activitatea - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - Cod CAEN 

3821; Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase - Cod CAEN 3822; Colectarea deşeurilor 

nepericuloase - Cod CAEN 3811; Colectarea deşeurilor periculoase - Cod CAEN3812, Activităţi şi servicii 

de decontaminare - Cod CAEN 3900; 

 Văzând Autorizaţia de Mediu nr. 351/2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

revizuită în data de 10.05.2017; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 99/28.04.2017 privind aprobarea 

preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup – Atelierul Neutralizare 

Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu 

modificările și completările ulterioare, se va modifica și va avea următorul cuprins: 

 ‖Art. 1 Se aprobă preţul pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - 

Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, după cum urmează:  

  

Nr. 

 crt. 

Codul - 

conform H.G. 

856/2002 

Denumire Preţ actual Preţ propus 

1. 18 01 01  Obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01  

03*) 

0,70 lei / kg 1,10 lei/kg 

2. 18 01 03* Deşeuri a căror colectare şi eliminare  

fac obiectul unor măsuri speciale  

privind prevenirea infecţiilor 

0,70 lei / kg 1,10 lei/kg 

3. 15 01 10* Ambalaje care conţin reziduuri sau  

sunt contaminate cu substanţe  

periculoase 

0,70 lei / kg 1,10 lei/kg 

4. 18 02 01 Obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02  

02*) 

0,70 lei / kg 1,10 lei/kg 

5. 18 02 03 Deşeuri a căror colectare şi eliminare  

nu fac obiectul unor măsuri special 

 pentru prevenirea infecţiilor 

0,70 lei / kg 1,10 lei/kg 

 

 Art. II. După articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 99/28.04.2017 privind 

aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup – Atelierul 

Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol cu următorul cuprins: 

 ‖Art. 2 Se aprobă ca Unitatea Protejată Autorizată Nazarcea Grup să desfăşoare activităţile 

încadrate în codurile CAEN de mai jos: 
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Cod 

CAEN 

Rev. 2 

Denumire activitate 

CAEN Rev. 2 

Poziţie  

Anexa 1 

din OM  

1798/2007 

Cod  

CAEN 

Rev. 1 

Denumire activitate 

CAEN Rev. 1 

3821 Tratarea și eliminarea 

deşeurilor nepericuloase 

277 9002 Colectarea și tratarea 

altor reziduuri 

3811 Colectarea deşeurilor 

nepericuloase 

277 9002 Colectarea și tratarea 

altor reziduuri 

3812 Colectarea deşeurilor 

periculoase 

277 9002 Colectarea și tratarea 

altor reziduuri 

3822 Tratarea și eliminarea 

deşeurilor periculoase 

277 9002 Colectarea și tratarea 

altor reziduuri 

 

 Art. III. Sumele obţinute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la bugetul local al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  

 

 Art. IV (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  134 

Data:  04.05.2018 
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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 spațiilor libere din  

imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, 

 pentru o perioadă de trei ani   

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile art. 35, alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului; 

 Ţinând seama de prevederile art. 869, 874 şi 875 din Codul Civil. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

 Văzând adresele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern nr. 25145/2017 și nr. 4170/ 

2018, prin care solicită alocarea unui spațiu în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ; 

 Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului București nr. 5389/13.04.2018 înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipului București sub nr. 15074/16.04.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b), art. 

124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 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 de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere din imobilul situat în Piața Amzei 

nr.13 către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, pentru o perioada de trei ani. 

 

 Art. 2. – Spațiile menționate la art. 1 sunt identificate conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  135 

Data:  04.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inventarului ce cuprinde străzile aparținând domeniul public al  

Municipiului București aflate în administrarea Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 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 propietatea publică și regimul juridic al 

acesteia cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

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

judeţelor cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

343/17.12.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București ; 

 Având în vedere art. 5 alin. (1) al Hotărârii nr. 432/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, cu 

modificările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă inventarul ce cuprinde străzile aparținând domeniului public al Municipiului 

București, aflate în administrarea Sectorului 1, așa cum a fost înaintat de către Subcomisia de inventariere 

a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1 parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2. - Inventarul, împreună cu înscrisurile care au stat la baza inventarierii străzilor cuprinse în 

Anexa nr. 1, însoțite de Cărțile Funciare și de documentațiile cadastrale ale imobilelor, vor fi transmise 
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spre centralizare Consiliului General al Municipiului Bucureşti de către Direcția Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.  

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 precum și Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență 

Electorală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  136 

Data:  04.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind  

demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor  

contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1;  

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/24.05.2014 privind 

aprobarea concesiunii, prin licitaţie publică, a terenului proprietate publică, în suprafaţă de 3248,13 mp, 

situat în Piaţa Herăstrău, în vederea amenajării unui complex comercial multifuncţional, act administrativ 

care a stat la baza încheierii actului adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 21/21.01.2004, 

prin care părțile au decis încetarea de comun acord a asocierii încheiate între Consiliul Local al Sectorului 

1 şi S.C. Niro 95 Impex S.R.L.; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 

privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei 

Herăstrău, 

 Ținând seama de solicitarea Administraţiei Pieţelor Sector 1 nr. 252 din 29.032018, înregistrată la 

Registratura Generală a Sectorului 1 sub nr. 13785 din 05.04.2018, 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.05.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (5) teza a II-a, art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se modifică art. 2 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului nr. 165/30.10.2014 privind 

demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău şi va 

avea următorul cuprins: 
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 „(2) Din partea Consiliului Local al Sectorului 1 vor face parte din comisia de negociere următorii 

consilieri locali: 

 

 Domnul Cristian TUDOSE 

 

 Domnul Victor ZAMFIR 

 

 Domnul Virgil Adrian SUVAC 

 

 Domnul Gheoghiţă Liviu GONCEA 

 

 Doamna Dorina  Luminița BANIȘOR “ 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind 

demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău 

rămân nemodificate. 

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi persoanele nominalizate  vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a administrației 

publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  137 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a  

aproba transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale  

aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea  

reabilitării şi modernizării 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. 

5252/16.04.2018 al Administrației Domeniului Public Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor și patrimoniu; 

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

şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 254/2008 privind 

administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 235/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (4) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri privind 

transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a 

următoarelor artere B-dul Bucureștii Noi, între Calea Griviței și Șos. București Târgoviște, B-dul 

Expoziției, între Strada Aviator Popișteanu și B-dul Kiseleff, precum și a străzilor Coralilor, între Sos. 

Străulești și Strada Natației, Pajura, între B-dul Bucureștii Noi și Aleea Pajura, Natației, între Strada 

Neajlovului și Strada Jiului, Caraiman, între Calea Griviței și B-dul Ion Mihalache, și Dornei, între Linia CF 

și Strada Aviator Popișteanu, având datele de identificare înscrise în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în scopul reabilitării și amenajării. 

 Art. 2.- După realizarea scopului prevăzut la art. 1, bunurile date în administrare revin, libere de 

orice sarcini, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti — Administraţia Străzilor. 
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 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  138 

Data:  04.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și  

Funcționare ale Complexului Mulțifuncţional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, avizat de Direcția Management Resurse 

Umane.  

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e), coroborate cu prevederile art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale NR. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Se aprobă Statul de funcții al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



160 

 

 Art. 3. -Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. - Cu data adoptării prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

10/31.01.2018 privind aprobarea Organigramei Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman;  

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  139 

Data:  04.05.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului  

Bucureşti pentru anul 2018-2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

 Potrivit prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) şi art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naționale nr. 5472/07.11.2017 

privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;  

 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care a fost comunicat 

AVIZUL CONFORM pentru Școala Gimnazială Specială nr. 10 Școala Gimnazială Specială pentru Surzi 

nr. 1 în vederea menținerii în reţeaua şcolară a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

pentru anul şcolar 2018-2019; 

 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2018-2019, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 

29761,30296/15.12.2017; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2018-2019, potrivit Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri de consiliu. 

 Art. 2. - Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 

al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2018-2019, potrivit Anexei nr. 2 a prezentei hotărâri de consiliu.  

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  140 

Data:  04.05.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea  

Unităților de Învățământ Preuniversitar şi Unităților Sanitare Publice Sector 1 a  

imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, sector 1, Bucureşti, compus din construcții (C1,  

C2, C3, C4, C5) şi teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a  

Sectorului 1 Bucureşti şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi  

Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr  

cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Şcolii Gimnaziale ”Alexandru  

Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1, avizat de 

Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 

439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de Învățământ Preuniversitar şi Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, sector 1, Bucureşti, compus din 

construcții (C1, C2, C3, C4, C5) şi teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a 

Sectorului 1 Bucureşti şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării 

acestuia în folosința Şcolii Gimnaziale ‖Alexandru Costescu‖, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, 

Bucureşti; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări şi completări, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 439/2017 după 

cum urmează: 

 Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar 

şi Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în Bucureşti, sector 1, str. Minervei nr. 31 

A, compus din construcții (C1), cu excepția suprafețelor identificate la demisol (D) pe schițele-

anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărare, astfel: camera mecanic, magazie, depozit 

paturi metal şi la parter (P) astfel: cameră izolare, cabinet medical, administrativ, grup sanitar + 

SAS şi terenul aferent, înscris în Cartea funciară cu numărul 210016, având numărul cadastral 

210016.” 

 După alin. (1) se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:  

 ”(1
1
) Construcțiile C1-suprafețele identificate la demisol pe schițele-anexă,care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, astfel;, camera mecanic, magazie, depozit paturi metal şi la parter 

astfel: cameră izolare, cabinet medical, administrativ, grup sanitar + SAS, C2,C3,C4, C5 din imobilul 

menționat la alin. (1) şi terenul aferent, rămân în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială şi Protecția Copilului Sector 1, în scopul desfăşurării activității Modulului Pavilionar de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică ”Sf.  Mina”, până la relocarea serviciului social-

beneficiari şi bunuri mobile aflate în dotare.” 

 Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 2 (1) Predarea-primirea imobilului menționat la art. 1 alin. (1) se va realiza prin încheierea 

unui proces-verbal de predare-primire între Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Sector 1 şi Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar şi Unităților Sanitare 

Publice Sector 1, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentării hotărâri. ” 

 După alin. (1) se introduce alineatul (2) care va avea următorul cuprins:  

 ”(2) Predarea-primirea imobilului va include şi predarea documentației aferente imobilului 

predat şi va fi urmată de efectuarea mențiunilor cuvenite în evidențele contabile ale celor două 

instituții publice.” 

 

 Art. II. (1) Primarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  141 

Data:  04.05.2018 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă  

pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională 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  

finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea  

proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de  

învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU  

DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de 

Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 Având în vedere adresa nr. 584/17.04.2018 emisă de către Casa Corpului Didactic către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unde a fost 

înregistrată sub nr. 3900/17.04.2018, prin care se solicită susținerea financiară a proiectului ‖Vizite de 

studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – 

EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL‖ ce se va 

derula în perioada aprilie – decembrie 2018; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei 

corpului didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.11.2011;  

 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. q), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art. 1.- Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă pentru 

încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de partener finanțator și 

monitor al proiectului, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în calitate de partener organizator 

și coodonator al proiectului, în vederea finanţării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite 

de implementarea proiectului comun ‖Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de 

învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA 

PORTOFOLIULUI PROFESIONAL‖.   

 Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  142 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii  

administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31.03.2018 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 63 alin (4) litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului 

general consolidat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin (2) litera a), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data 

de 31.03.2018, conform anexelor:  

 

 Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2); 

 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr. 2; nr. 2.1; 2.1.1( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr. 2.1.3; nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 

2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); nr. 2.1.7; (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr. 2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 

2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6; 2.1.8.7); nr. 2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr. 2.1.10 
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(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr. 2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 

2.1.11.3; 2.1.11.4); nr. 2.1.12 (2.1.12.1); nr. 2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4). 

 

 Art. 2. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexelor: 

 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2);  

 

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1); nr. 4.1.3 (4.1.3.1)  

 

 Art. 3. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

 Art. 4. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 

1 la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1;). 

 

 Art. 5.– (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală 

a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi 

serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  143 

Data:  04.05.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în  

vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul  

Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin  

financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de  

performanță – punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1avizat de Direcţia Juridică și Direcția 

Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 Bucureşti; 

 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

  

 Având în vedere adresa formulată de Clubul Sportul Studențesc Studențesc și inregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București, cu nr. 15647/19.04.2018, Clubul Sportul Studențesc, reprezentat prin 

Gabriela Mitroi-Banu, în calitate de Director, prin care se solicită aprobarea cooperării între Consiliul Local 

al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea desfășurării Proiectului ―Cupa Sectorului 1 – Un 

Secol de performanță – punte către viitor!―, în perioada iunie-noiembrie 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 baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), și art. 81 alin. (2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea 

acordării unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului comun ―Cupa Sectorului 1 – Un Secol de 

performanță – punte către viitor!―. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.05.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  144 

Data:  04.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G1560/10.05.2018 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 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 art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 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; 

 Având în vedere amendamentul formulat de domnul Alexandru Ștefan Deaconu și aprobat de 

Consiliul Local al Sectorului 1. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 

1.356.990,51 mii lei se majorează cu 70,45 mii lei, devenind 1.357.060,96 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 

04.05.2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

17.05.2018 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.356.990,51 1.357.060,96 +70,45 

Secțiunea de funcționare 1.071.680,67 1.071.751,12 +70,45 

Secțiunea de dezvoltare 285.309,84 285.309,84 0,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL  1.118.022,57 1.118.022,57 0,00 
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SECTORULUI 1 

Secțiunea de funcționare 1.047.122,23 1.047.122,23 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 70.900,34 70.900,34 0,00 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

25.047,44 25.117,89 +70,45 

Secțiunea de funcționare 24.558,44 24.628,89 +70,45 

Secțiunea de dezvoltare 489,00 489,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

   Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.118.022,57 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 în sumă de 25.047,44 mii lei se majorează cu 70,45 mii lei, devenind 25.117,89 mii 

lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1); 

    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei 

nerectificându-se. 

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 

1.455.330,55 mii lei se majorează cu 70,45 mii lei, devenind 1.455.401,00 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  

04.05.2018 

BUGET  

RECTIFICAT  

17.05.2018 

INFLUENTE 
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CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT CLS 1 
1.455.330,55 1.455.401,00 +70,45 

Secțiunea de funcționare 1.078.746,05 1.078.816,50 +70,45 

Secțiunea de dezvoltare 376.584,50 376.584,50 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 
1.209.297,23 1.209.297,23 0,00 

Secțiunea de funcționare 1.047.122,23 1.047.122,23 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 162.175,00 162.175,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR  

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI  

PROPRII 

32.112,82 32.183,27 +70,45 

Secțiunea de funcționare 31.623,82 31.694,27 +70,45 

Secțiunea de dezvoltare 489,00 489,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii lei, se 

acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: ―Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după 

achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 

autorităţilor deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)‖; 

 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii 

lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a 

normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor 
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privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare şi finanţare a acestora, cu modificarile şi completările ulterioare, astfel: 

 

  Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul 

anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în 

anul curent; 

  Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 

2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.297,23 mii lei se rectifică, 

rămânând la aceeași valoare, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.209.297,23 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, 

din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.047.122,23 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.175,00 mii lei. 

 

 (2) 76.460,72 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 72.148,72 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

   

 (3) 46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.756,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (5) 1.091,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (6) 50.382,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţa Naţională capitolul 61.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.026,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, rectificându-se rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 
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 (7) 271.532,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 253.295,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, nerectificându-se; 

  

 (8) 59.236,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.423,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (9) 171.517,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 114.432,61 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.085,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2);  

 

 (10) 221.401,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.617,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, nerectificandu-se;  

 

 (11) 82.352,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 20.642,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (12) 170.599,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.750,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

 (13) 40.148,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.085,76 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.063,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 Art. 2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2018 este în sumă de 32.183,27 mii lei, conform anexei nr. 1.4. 

 

 (1) 132.183,27 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 31.694,27 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 489,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1;   

 

 (2) 16.014,27 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  
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- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.834,27 mii lei,  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 180,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1;   

 

 (3) 16.169,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.860,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 309,00 mii lei, nerectificându-se.   

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei şi 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, fiind 

repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:         

 

 (1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.384,50 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

04.05.2018 

BUGET 

RECTIFICAT 

17.05.2018 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 161.975,00 161.975,00 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU  

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

489,00 489,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 195.294,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 18.626,50 0,00 
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 Art. 4.  

 (1) Primarul Sectorului 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliția Locală 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, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 17.05.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Oliver Leon Păiuși 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  145 

Data:  17.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al 

Sectorului 1  

  

http://www.pmb.ro/
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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. 102/2016  

privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  

Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016  

şi H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 15/2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 53257/16.05.2018 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul - verbal încheiat în data de 15.05.2018 între liderii grupurilor consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local Sector 2 cu prilejul discuţiilor privind modificarea comisiilor de specialitate, înregistrat la 

Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 2176/16.05.2018; 

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

ulterioare;           

 - Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;      

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2018 privind validarea mandatului unui consilier local; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 139/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Se înlocuieşte anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind 

stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018, conform anexei 

ce cuprinde 9 pagini şi face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Comisiile de specialitate au în componență un președinte și un secretar, aleși prin votul 

deschis al majorităţii consilierilor care le compun, în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa 

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 și prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 

139/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, rămân aplicabile. 

  (2) La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. IV Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 140 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

2 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 12 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017  

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul  

familiei ocupaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

 Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2,  

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale 

din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de un grup de consilieri locali Sector 2; 

 - Nota de fundamentare nr. 44782/26.04.2018 prezentată de Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 46766/10.05.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul - verbal nr. 41626/19.04.2018 încheiat cu ocazia consultărilor dintre comisia de negociere 

şi reprezentanţii salariaţilor, personal contractual, din cadrul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

  

http://www.ps2.ro/


185 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei 

ocupaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018, conform anexei, ce conţine 7 pagini şi face parte din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea 

salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie”, 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

71/2018, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

        

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

    (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 141 

Bucureşti, 17.05.2018 

 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 49628/09.05.2018, întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală 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 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 Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/2017 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/2018 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

           

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea   nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

HOTĂRĂŞTE  
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  Art. I  Pe data prezentei, se înlocuieşte domnul Cosmescu Marius cu domnul consilier local Stanciu 

Ion în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, conform 

anexei nr. 1 ce conţine 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II  Pe data prezentei, se înlocuieşte domnul Neculai Dan cu doamna consilier local Constantin 

Angela în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, conform 

anexei nr. 2 ce conţine 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.178/2017 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular, rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 şi Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, conform reţelei 

şcolare aprobate pentru anul şcolar 2017-2018, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 142 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

2 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile  

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  

şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;     

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 50495/10.05.2018, întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală 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 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. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatului unui 

consilier local; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatului unui 

consilier local; 

           

 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, 
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HOTĂRĂŞTE  

  

 Art. I Pe data prezentei, se înlocuieşte domnul Cosmescu Marius cu domnul consilier local Stanciu 

Ion în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1 ce conţine 

1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Pe data prezentei, se înlocuieşte domnul Neculai Dan cu doamna consilier local Constantin 

Angela în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2 ce 

conţine 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărării Consiliului Local Sector 2 nr.177/2017 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 şi Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, conform reţelei 

şcolare aprobate pentru anul şcolar 2017-2018, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 143 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

2 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


190 

 

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 inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului  

București aflate in administrarea Consiliului Local al 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate  nr. 41838/19.04.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei 

speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului București 

aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 efectuat la 31.12.2017; 

 - Procesul Verbal de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București 

aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 nr. 49.696/09.05.2018. 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 2899/14.11.2017 modificata si completata prin Dispozițiile nr. 

79/19.01.2018, 537/19.03.2018 si 719/04.04.2018 de stabilire a Comisiei speciale de inventariere a 

bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București precum si a Comisiei tehnice de 

inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate in administrarea 

Consiliului Local Sector 2; 
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 - Adresa nr. 6495/18.09.2017 transmisă de Primarul General al Capitalei înregistrată la Serviciul 

Registratura, Relații cu Publicul sub nr. 85583/20.09.2017; 

                

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se aprobă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în conformitate cu anexele nr. 1 - 4 ce cuprind 274 pagini 

si care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită. 

  

 Art. 3. Direcția Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre structurilor și 

persoanelor cu sarcini în executare.  

  

 Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 144 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 277 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita ( situaţia 1) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita (situaţia 1); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.50583/10.05.2018 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. 50792/11.05.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Protocolul – cadru nr. 70446/2017 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 lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare imobil stăreție; 

 - Adresa nr. 48627/07.05.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 1 în 

valoare de 289.500 lei; 

 - Avizul Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
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unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

                               

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

                

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita în valoare de 289.500 lei, 

pentru lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare imobil stăreție (situaţia de lucrări nr. 1). 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 145 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika  

(situaţia nr. 1) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 1); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 50584/10.05.2018 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. 50794/10.05.2018 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 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. 10877/01.02.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a solicitat acordarea 

sprijinului financiar pe anul 2018 pentru executarea lucrărilor reparații gard exterior, înlocuire tâmplărie 

foișor, refacere acoperiș capelă și birouri, refacere acoperiș imobil în incintă; 

 - Adresa nr. 30495/20.03.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a transmis situația de lucrări 

nr. 1 în valoare de 161.000 lei; 

 - 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; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

                               

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 1) în 

valoare de 161.000 lei, pentru executarea lucrărilor reparații gard exterior, înlocuire tâmplărie foișor, 

refacere acoperiș capelă și birouri, refacere acoperiș imobil în incintă. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 146 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 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 actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unui  

obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul  

2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico 

– economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 50362/10.05.2018 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 18.04.2018 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 2211 

din data de 17.05.2018; 

 - 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: 

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

completările ulterioare; 

 - art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

                

 Art. 1.(1) Indicatorii tehnico – economici pentru un obiectiv de investiţii din cadrul Programului de 

reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 

nr. 108/2012, se actualizează și suplimentează potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 5 pagini și 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 rămân aplicabile. 

  

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 147 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 8 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la  

adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Motociclism 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, 

Bucureşti – Federaţia de Motociclism ; 

 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. 47224/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul pentru îndreptarea unei erori materiale formulat de domnul Cristian Atanasie Duţu, 

Director Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 2, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal 

al şedinţei ordinare din data de 17.05.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp 

situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Motociclism, începând 

cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 

  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 148 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa,  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la  

adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Haltere 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti 

– Federaţia de Haltere; 

 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. 47223/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 
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alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp 

situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Haltere, începând cu 

data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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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 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 149 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Bd. Basarabia nr. 101 B, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 101 B, 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. 47222/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1  Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Bd. Basarabia 

nr. 101 B, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 150 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini , inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin 

 H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din 

 Str. Calea Moşilor nr. 146, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Calea Moşilor nr. 146, 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. 47234/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Calea 

Moşilor nr. 146, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 151 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Carei nr. 1A, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Carei nr. 1A, 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. 47225/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Carei nr. 

1A, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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   d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul 

propriu al acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei 

hotărâri, prin oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 152 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Cernăuţi nr. 24, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din, Str. Cernăuţi nr. 24, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 47235/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/


214 

 

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. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din, Str. Cernăuţi 

nr. 24, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice şi juridice care deţin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menţionate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului şi notifică acest 

lucru Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 153 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Cireşului nr.12, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05..2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din, Str. Cireşului nr.12 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. 47238/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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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. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din, Str. Cireşului 

nr. 12 Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice şi juridice care deţin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menţionate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului şi notifică acest 

lucru Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 154 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Cireşului nr.14, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din, Str. Cireşului nr.14, 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. 47242/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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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. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din, Str. Cireşului 

nr.14, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice şi juridice care deţin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menţionate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului şi notifică acest 

lucru Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 155 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Bd. Ferdinand I nr. 52 , Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din, Bd. Ferdinand I nr.52  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. 47244/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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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. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand 

I nr. 52, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice şi juridice care deţin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menţionate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului şi notifică acest 

lucru Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 156 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


225 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Bd. Ferdinand I nr. 72, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din, Bd. Ferdinand I nr.72 Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 47305/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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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. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1  Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din, Bd. 

Ferdinand I nr. 72, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice şi juridice care deţin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menţionate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului şi notifică acest 

lucru Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 157 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Bd. Ferdinand I nr. 75 - 77, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 75 - 77, 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. 47304/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand 

I nr. 75 - 77, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 158 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Bd. Ferdinand I nr. 76, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 76, 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. 47302/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/


232 

 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand 

I nr. 76, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 159 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Mătăsari nr. 60, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Mătăsari nr. 60, 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. 47301/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Str. 

Mătăsari nr. 60, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 160 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Matei Voievod nr. 43, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Matei Voievod nr. 43, 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. 47300/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Matei 

Voievod nr. 43, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c)  cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin 

oricare dintre modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 161 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Matei Voievod nr. 113, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Matei Voievod nr. 113, 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. 47299/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Matei 

Voievod nr. 113, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 162 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Munţii Buzăului nr. 9, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Munţii Buzăului nr. 9, 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. 47298/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Munţii 

Buzăului nr. 9, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 163 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Plantelor nr. 55, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Plantelor nr. 55, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 47294/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Plantelor 

nr. 55, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 164 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Popa Soare nr. 57, 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, 17.05..2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str.  Popa Soare nr. 57, 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. 47293/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str.  Popa 

Soare nr. 57, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 165 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din 

 Str. Ştiucii nr. 72, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 72, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 47286/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum  şi 

avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 

72, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a)  prin intermediul serviciului poştal; 

  b)  prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c)  cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d)  prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 166 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ştiucii nr. 97-99, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 97-99, 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. 47284/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

              Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 

97-99, Sector 2, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 167 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ştiucii nr. 101, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 101, 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. 47271/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1  Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 

101, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 168 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prinH.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ştiucii nr. 5, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 5, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 47292/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 

5, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 169 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ştiucii nr. 70, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 70, 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. 47289/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale,precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ştiucii nr. 

70, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 170 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ţepes Vodă  nr. 154-156, 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ţepes Vodă  nr. 154-156, 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. 47270/04.05.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ţepeş 

Vodă nr. 154-156, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 171 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Icoanei; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 51014/11.05.2018 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. 51180/11.05.2018 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 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. 6838/23.01.2018 prin care Parohia Icoanei a solicitat acordarea sprijinului financiar pe 

anul 2018 pentru continuarea lucrărilor de construcţie, mansardare, refuncţionalizare corp C1; 

 - Adresa nr. 39492/16.04.2018 prin care Parohia Icoanei a transmis situația de lucrări nr. 1 în 

valoare de 656.000 lei pentru lucrările de construcţie, mansardare, refuncţionalizare corp C1; 

 - 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; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Icoanei (situaţia nr. 1) în valoare de 

656.000 lei, pentru lucrările de construcţie, mansardare, refuncţionalizare, corp C1. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 172 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situaţiilor  

financiare anuale la 31.12.2017 ale 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului 

general şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.  49370/09.05.2018  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 din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - 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. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 81 alin.2 lit. d) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 31.12.2017,  conform  anexelor nr. 1; 1.1 – 1. 91; 2; 2.1 – 2.2; 3; 3.1 – 3.5; 4; 4.1 – 4.34  care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.12.2017, 

conform anexelor nr. 5 – 34 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 173 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2018 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 49363/09.05.2018 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 din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - 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. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

31.03.2018, conform anexelor nr. 1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 174 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 51377/14.05.2018, întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; 

 - Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2544/26.03.2018 pentru 

aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu 

finanțare în anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 64/22.02.2018 privind repartizarea pe 

sectoarele 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 cofinanțare locală pe anul 2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

  

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se 

rectifică şi se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 

  - venituri       –  1.012.224 mii lei 

  - cheltuieli     –  1.260.678 mii lei; 

  - deficit         -      248.454 mii lei 

  

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 2, astfel: 

  - venituri la suma de 896.374 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 886.579 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare    -  9.795 mii lei  (din care 5.070 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare). 

  - cheltuieli la suma de 1.144.828 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  886.579 mii lei; 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  258.249 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 1.144.828 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 

2.23 la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 3; 

3.1 – 3.8, astfel : 

  - Total venituri  în sumă de 186.814 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -  146.789 mii lei 

 venituri ale secţiunii dezvoltare         -   40.025 mii lei 

  - Total cheltuieli la suma de 186.814 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare         -  146.789 mii lei 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare          -   40.025 mii lei  

 Art. 5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri 

bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. 4, 5, 5.1 - 5.104. 
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 Art. 6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

  

 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 175 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completăril ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro 

http://www.ps2.ro/
http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru  

obiectivul de investiţii ”Reamenajarea Parcului Morarilor” 

 

 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reamenajarea Parcului Morarilor”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6201/27.04.2018 și Nota de fundamentare pentru susținerea investiției, 

întocmite de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 52018/14.05.2018 întocmită de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 14.05.2018 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Certificatul de urbanism nr. 111/10‖M‖ din 25.01.2018 emis de Primăria Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiții 

‖Reamenajarea Parcului Morarilor‖ din Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care 

cuprind un număr de 6 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcție a obiectivului ‖Reamenajarea Parcului Morarilor‖ 

este de 9.471.929,21 lei (TVA inclus) din care C+M 8.045.867,49 lei (TVA inclus). 

  

 Art. 2 (1) Lucrările de execuţie a obiectivului ‖Reamenajarea Parcului Morarilor‖ vor fi atribuite spre 

execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice. 

  (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

  (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența 

încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 176 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 8 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în  

Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de  

locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi  

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

6/2012 privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor 

blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017; 

 Analizând: 

 - Referatul de specialitate nr. 50804/11.05.2018 întocmit de către Direcţia Servicii Publice 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

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

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local 

multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Pe data prezentei, poziţia de la nr. crt. 574 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind 

includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de 

locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

potrivit anexei ce cuprinde o pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local 

multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 

  

 Art. III  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 177 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a transmiterii  

terenului din şos. Fundeni FN, în suprafaţă de 43.544 m.p., cu destinaţia de “Bază  

sportivă, agrement şi funcţiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2,  

prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu 

 public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al  

Municipiului 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, 17.05.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a transmiterii terenului din şos. Fundeni FN, în suprafaţă de 43.544 m.p., cu destinaţia de “Bază 

sportivă, agrement şi funcţiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Referatul de specialitate nr. 51168/14.05.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Nota de fundamentare nr. 1861/14.05.2018 a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Decizia nr. 515/08.04.1970 a Consiliul Popular al Municipiului București; 

 - Sentința civilă nr. 1320/1999 a Curții de Apel București, definitivă și irevocabilă; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, cu 

modificările si completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea terenului din șoseaua 

Fundeni FN, în suprafață de 43.544 m.p., în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea extinderii/modernizării bazei 

sportive de agrement şi funcţiuni conexe, precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate 

imobiliară. 

  (2) Terenul menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului cadastral scara 1:500, conform 

anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 178 

Bucureşti, 17.05.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 86 /21.05.2018 Privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal 

destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti………………………………………………………. 

 

289 

Hotărârea nr. 87 /21.05.2018 privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului 

Bucureşti, a imobilului compus din teren şi clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, Bucureşti……………. 

 

291 

Hotărârea nr. 88 /21.05.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti referitor la achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, a imobilului compus din teren şi clădire, situat în Intrarea 

Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, Bucureşti…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

293 

Hotărârea nr. 89 /21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere Grădiniţa nr. 205 - Sector 5, Municipiul 

Bucureşti" şi aprobarea finanţării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

294 

Hotărârea nr. 90 /21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construcţie corp nou grădiniţă - Şcoala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul 

Bucureşti" şi aprobarea finanţării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 91 /21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(DALI), pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi extindere clădire Grădiniţa Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul Bucureşti"şi 

aprobarea finanţării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 92 /21.05.2018 privind susţinerea desfăşurării atelierului de lucru „Pledoarie pentru şcoală - Asigurarea accesului 

şi echităţii în educaţie şi formare", ediţia a IIl-a, susţinut în cadrul Şcolii Gimnaziale „George Călinescu"………………………. 

 

300 

Hotărârea nr. 93/21.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A…………….. 301 

Hotărârea nr. 94 /21.05.2018 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local…. 

 

303 

Hotărârea nr. 95/21.05.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha identificat cu număr cadastral 

218807, situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5…………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 96 /21.05.2018 privind alegerea doamnei Florea Alexandra Cristina preşedinte de şedinţă al Consiliului Local 
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Hotărârea nr. 97 /21.05.2018 privind aprobarea includerii in Pro CEECS 5 - Programul local de creştere a eficienţei energetice a 

condominiilor din sectorul 5 a unui număr optsprezece obiective de investiţii……………………………………………………… 
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Cultural Internaţional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander" şi Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia 
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319 

Hotărârea nr. 105/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Young STARter" înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 
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Hotărârea nr. 118 /31.05.2018 Privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 

Şcoala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25A, sector 5………………………………………………………………………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării 

 mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Arhitect Şef- Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei 

Generale Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare, Biroul Autorizare Activităţi 

Comerciale nr. 47683/16.05.2018; 

- Consultările publice din 24.04.2018, respectiv 26.04.2018, ce au avut loc la sediul Primăriei Sectorului 5 

ca urmare a anunţului şi invitaţiei Primarului Sectorului 5, a minutelor consultărilor publice înregistrate la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 16/24.04.2018, respectiv nr. 17/26.04.2018 şi a listei cu semnăturile celor 

prezenţi la aceste consultări publice, anexate prezentei hotărâri, prin care s-au supus dezbaterii şi 

consultării cetăţenilor Sectorului 5 regulamentul privind stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului 

stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cât şi situaţia actuală a 

chioşcurilor existente pe domeniul public al Sectorului 5; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

In conformitate cu prevederile: 

 

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

completările ulterioare; 

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 

servicii ilicite; 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, privind Normele metodologice de 

aplicare a Legii 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 118/2004, privind exercitarea activităţii de 

comercializare pe principalele reţele stradale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 88/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi 

prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi prestarea serviciilor de piaţă pe 

raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. r din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat 

comercializării fiorilor, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei 1 a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Lista amplasamentelor pentru chioşcuri comercializare flori, conform Anexei 2 a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă model chioşc, conform Anexei 3 a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modelul Contractului de închiriere chioşcuri pentru desfăşurarea activităţii de 

comercializare flori, conform Anexei 4 a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 86/21.05.2018 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCALSECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului 

Bucureşti, a imobilului compus din teren şi clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, 

Sector 5, Bucureşti. 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018;  

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare nr. 

47332/16.05.2018, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând cont de: 

-    Adresa S.C. INDUSTRIA IUTEI S.A. nr. 586/07.05.2018 transmisă şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 46528/14.05.2018, prin care ni se comunică oferta de preţ privind vânzarea 

căminului de nefamilişti. 

- Luând în considerare propunerile domnului consilier George Matei consemnate în Procesul 

Verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.05.2018 precum şi rezultatul votului consemnat în 

Procesul Verbal al Comisiei de Validare; 

-  Legea nr. 114/1996, republicată - Legea Locuinţei 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă constituirea comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului 

Bucureşti, a imobilului compus din teren şi clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, 

Bucureşti, cu următoarea componenţă: 

1 Marian Ţigănuş - Preşedinte -Viceprimar al Sectorului 5 

2 Marian Ion - Membru -Arhitect Şef 

3 Matei Ion - Membru -Consilier Local 

4 Pescaru Cristina Maria - Membru -Consilier Local 

5 Ramona Maria Chivu - Membru -Director General – Direcţia Generală 

Economică 

6 Isabela Nicoleta Disăgilă - Membru -Director General Adjunct – Direcţia Buget şi 

Execuţie Bugetară 

7 Radu Marian Popescu - Membru -Direcţia Generală Juridică 

8 Aurelia Negru - Membru -Şef Serviciu – Serviciul Achiziţii 

9 Mihaela Kalogerakos - Membru -Director Executiv – Direcţia Tehnică şi 

Verificare Investiţii Edilitare 
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 Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Andra Elena Boţea, Direcţia 

Generală Juridică. 

 Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre 

aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate. 

 Art. 4. -Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoanele 

nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 p. SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 87/21.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti referitor la achiziţionarea  

în numele Municipiului Bucureşti, a imobilului compus din teren şi clădire, situat în Intrarea 

Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, Bucureşti. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare nr. 

47331/16.05.2018, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând cont de: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 87/21.05.2018 privind constituirea unei comisii de 

negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului Bucureşti, a imobilului compus 

din teren în suprafaţă de 1399,66 mp şi clădire Subsol tehnic+P+4 etaje, situat în Intrarea 

Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, Bucureşti; 

-  Adresa S.C. INDUSTRIA IUTEI S.A. înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 

46528/14.05.2018, prin care ni se comunică oferta de preţ privind vânzarea căminului de 

nefamilişti; 

-  Legea nr. 114/1996, republicată - Legea Locuinţei ; 

-  OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 

sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti privind achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, a imobilului compus din 

teren şi clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, Bucureşti. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 88/21.05.2018 
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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 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

 Intervenţie (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

"Extindere Grădiniţa nr. 205 - Sector 5, Municipiul Bucureşti" şi aprobarea finanţării de la  

bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin  

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

 

 

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 21.05.2018; 

  

 Având în vedere: 

 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală 

de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 48245/17.05.2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 48277/17.05.2018; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

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

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

• Adresa transmisă de către Grădiniţa nr. 205 cu nr. 208/14.05.2018 şi înregistrată în cadrul Primăriei 

Sectorului 5 cu nr. 46635/14.05.2018. 

 

 Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene nr. 3609/11.07.20174 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele 

alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru Municipiului 

Bucureşti. 

 

 

mailto:primarie@sector5.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 

 

 

 În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin. (2), lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I. - Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) pentru 

obiectivul de investiţii "Extindere Grădiniţa nr. 205 - Sector 5, Municipiul Bucureşti", conform anexei 1 a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere Grădiniţa nr. 

205 - Sector 5, Municipiul Bucureşti", conform anexei 2 a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Se aprobă finanţarea de la bugetul local al Sectorului 5 pentru toate chetuielile care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform anexei 3 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi directorul Grădiniţiei nr. 205 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  

 p. SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 89/21.05.2018 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

mailto:primarie@sector5.ro
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 preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construcţie corp nou  

grădiniţă - Şcoala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul Bucureşti"şi aprobarea  

finanţării de la bugetul local pentru chetuielile care nu se finanţează de la bugetul de  

stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 

Având în vedere: 

 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţia 

Generală de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 48244/17.05.2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 48279/17.05.2018.; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

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

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

• Adresa cu nr. 464/14.05.2018 transmisă de către Şcoala Gimnazială nr. 125 şi înregistrată în 

cadrul Primăriei Sectorului 5 cu nr. 46636/14.05.2018. 

 

Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene nr. 3609/11.07.20174 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele 

alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru Municipiului 

Bucureşti. 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată: 
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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 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehnico-economice (S.F. - Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii "Construcţie 

corp nou grădiniţă - Şcoala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul Bucureşti, conform anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construcţie corp nou 

grădiniţă - Şcoala Gimnazială nrr. 125 - Sector 5, Municipiul Bucureşti, conform anexei 2 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă finanţarea de la bugetul local al Sectorului 5 pentru toate chetuielile care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform anexei 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi directorul Şcolii Gimnaziale nr. 125 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 p. SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 90/21.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 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 preluării cu titlu gratuit a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi extindere clădire Grădiniţa  

Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul Bucureşti"şi aprobarea finanţării de la bugetul local 

pentru toate cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 

Având în vedere: 

 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţia 

Generală de Educaţie şi Carieră, înregistrat cu numărul 48246/17.05.2018; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 48278/17.05.2018; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

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

• Adresa transmisă de către Grădiniţa Floarea Soarelui nr. 197/15.05.2018 şi înregistrată în cadrul 

Primăriei Sectorului 5 cu nr. 47292/15.05.2018. 

 

Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene nr. 3609/11.07.20174 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele 

alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru Municipiului 

Bucureşti. 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată: 
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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 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I. - Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) pentru 

obiectivul de investiţii "Reabilitare şi extindere clădire Grădiniţa Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul 

Bucureşti, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se aprobă finanţarea de la bugetul local al Sectorului 5 pentru toate chetuielile care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform anexei 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi directorul Grădiniţei Floarea Soarelui vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 p. SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 91/21.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea desfăşurării atelierului de lucru „Pledoarie pentru şcoală - Asigurarea 

accesului şi echităţii în educaţie şi formare", ediţia a IIl-a, susţinut în cadrul Şcolii 

Gimnaziale „George Călinescu" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.05.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 47.252/15.05.2018;  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 48.143/17.05.2018; 

-  adresa Scolii Gimnaziale „George Călinescu", înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

41.972/27.04.2018; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă susţinerea desfăşurării atelierului de lucru „Pledoarie pentru şcoală -Asigurarea 

accesului şi echităţii în educaţie şi formare", ediţia a IlI-a, conform anexei, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 2 - Realizarea atelierului de lucru Pledoarie pentru şcoală - Asigurarea accesului şi echităţii în 

educaţie şi formare", ediţia a IlI-a , va fi susţinut din bugetul local al sectorului 5, Capitolul Învăţământ. 

 Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică şi directorul Şcolii Gimnaziale 

„George Călinescu" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 92/21.05.2018 

 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare S.A. 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 

Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Generale Operaţiuni înregistrat de 

Direcţia Generală Operaţiuni sub nr. 1540/14.05.2018; 

- Raportul de specialitate întocmit de către S.C. Amnajare Edilitară şi Salubrizare S.A. nr. 

4357/14.05.2018 în vederea modificării actului constitutiv al societăţii; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 48216/17.05.2018 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 39/16.08.2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 

"Amenajare Edilitară şi Salubrizare" S.A.; 

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor 

normative. 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. de la 

185.050.660,05 lei la 186.337.120,35 lei, prin emiterea unui număr de 290 acţiuni noi, cu o valoare 

nominală de 4.436,07 lei 
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 Art. 2 Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. va duce la 

îndeplinire toate formalităţile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite în ceea ce priveşte 

structura acţionariatului societăţii, la toate instituţiile competente. 

 

Art. 3 Se aprobă modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., de la 

adresa înregistrată în prezent la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului 

Bucureşti, respectiv Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sector5, Bucureşti, la adresa Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 

9-11, Sector 5, Bucureşti. 

 

Art. 4 Se împuterniceşte d-na Costin Aurelia Mariana, cetăţean român, născută la data de 

21.04.1970, în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 1, str. Virgil Pleşoianu, nr. 

98, legitimată cu CI, seria RR, nr. 977594, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 06.03.2013, având 

CNP 2700421034970, să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea întocmirii, depunerii şi 

înregistrării la toate instituţiile competente a documentaţiei aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. 

Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., semnând valabil în numele şi pentru Consiliul Local Sector 5, 

oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 93/21.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei  

finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea 

unor obiective de interes public local 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi al Direcţiei 

Generale de Transparenţă şi Control nr. 48103/17.05.2018 privind aprobarea contractării de către Sectorul 

5 al Municipiului Bucureşti a unei/unor finanţări rambursabile interne/externe, în valoare de până la 

140.000.000 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes local aprobate conform H.C.L. nr. 

20/26.01.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi a 94 obiective de investiţii pentru 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", H.C.L. nr. 81/27.04.2018 privind „aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi a cinci obiective de investiţii pentru creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe"; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.48104/17.05.2018; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 115, alin. 1, lit b din Legea 

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

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
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Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 

Având în vedere documentaţia cadru cu privire la contractarea unui împrumut de către Sectorul 5 

al Municipiului Bucureşti, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă contractarea de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei, cu o maturitate de până Ia 25 ani, o 

perioadă de rambursare de maxim 240 luni si o perioadă de tragere şi graţie, cumulate, de maxim 60 luni; 

 Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor 

de interes local conform HCL nr. 20/26.01.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

a 94 obiective de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", HCL nr. 

81/27.04.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi a cinci obiective de investiţii 

pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe"; 

 Art. 3. Se împuterniceşte domnul Daniel Florea, în calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, să negocieze şi semneze, în numele şi pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti 

contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare, precum şi orice alte 

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

cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obţinerea autorizării, obţinerii autorizării şi 

derulării finanţării rambursabile interne, încheierea şi punerea în executare a contractului/contractelor de 

împrumut intern/extern. 

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti se asigură plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

Art. 5 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti următoarele 

date: 

a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract; 

c. gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

d.   durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

e. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti va garanta anual, 
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va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, 

aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta 

va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 5. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 94/21.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha identificat cu număr  

cadastral 218807, situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 5, înregistrat sub nr. 

47044/15.05.2018, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând cont de prevederile art. 10, art. 21 alin (1), art. 36 alin (2), lit. „c" şi art. 120 din Legea 

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

prevederile art. 20 şi art. 21 lit. „e" 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. 

1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de 

construire de locuinţe, modificată prin HG nr. 790/2017 şi de prevederile art. 58, 64 şi 65 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană nr.6 (fost 

nr. 38), Sector 5 în suprafaţă de 10 ha, înscris în cartea funciară nr. 218807, cu încheierea nr. 

17967/17.04.2018, aliat în administrarea Consiliului Local Sector 5. 

 Art. 2. Se împuterniceşte domnul viceprimar MARIAN ŢIGĂNUŞ să reprezinte Consiliul Local al 

Sectorului 5 Bucureşti în relaţia cu un expert cadastral, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Bucureşti-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 5 Bucureşti, notar public, Direcţia de Impozite 

şi Taxe Locale şi oriunde va li nevoie pentru întocmirea documentaţiei cadastrale în vederea dezmembrării 

terenului descris mai sus, sens în care va obţinecertificatul de urbanism, şi certificatele de atestare fiscală 

necesare dezmembrării, va solicita notarului public obţinerea Extrasului de Carte Funciară pentru 

autentificare, va depune actele de proprietate precum şi toate documentele solicitate pentru încheierea 

actului de dezmembrare, va achita laxele şi impozitele aferente, va semna în faţa notarului public actul de 

dezmembrare în numele Consiliului Local Sector 5 şi pentru acesta orice cerere sau declaraţie s-ar impune 

în acest sens, semnătura sa fiindu-ne opozabilă. 
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 Art. 3. Domnul Viceprimar MARIAN ŢIGĂNUŞ şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative- Direcţia de 

Asistenţă Tehnică şi Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 p. SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 95/21.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea doamnei Florea Alexandra Cristina preşedinte de şedinţă al  

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 Luând în considerare propunerea domnului consilier local Lazarov Alexandru Sebastian privind 

alegerea ca preşedinte de şedinţă a doamnei consilier Florea Alexandra Cristina precum şi rezultatul 

votului consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 În conformitate cu art. 35  alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală, 

republicată şi art. 9 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Începând cu data de 27.05.2018, se alege doamna Florea Alexandra Cristina preşedinte de 

şedinţă al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 96/21.05.2018 

  



309 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creştere a eficienţei energetice a 

condominiilor din sectorul 5 a unui număr optsprezece obiective de investiţii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 Având în vedere: 

 

•   Raportul de specialitate nr. 48916/18.05.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

 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. (1), 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 unui număr de optsprezece imobile in ProCEECS5- Programul local 

de creştere a eficienţei energetice a condominiilor din sectorul 5, prevăzute în anexa, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 97/21.05.2018 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi a optsprezece obiective de investiţii  

pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2018; 

 

Având în vedere 

• Raportul de specialitate nr. 48917/18.05.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum si 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

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. (1) art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa 2 pentru reabilitarea termică a 18 

imobile, a căror adrese sunt cuprinse în Anexa 1, părţi integrante ale acestei hotărâri. 

 Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, sau din alte fonduri legal constituite. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5, 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Melnic Constantin Ion 

 

Nr. 98/21.05.2018 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018, Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Generală Economică nr. 51197/25.05.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 5 înregistrată sub nr. 51376/25.05.2018; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice; 

Având în vedere Legea nr. 2 /2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 

3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare; 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002; 

 În temeiul art. 45 , alin. (2), lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 

2018, conform anexelor nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 2 Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr. 59-59.1, 66.1, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 ART. 3 Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr. 65-66, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018, conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 ART. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 
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 ART. 6 Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Administraţia Pieţelor Sector 5) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 ART. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 99/31.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului  

Sectorului 5 pe anul 2017 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi de Investiţii 

înregistrat sub numărul 51213/25.05.2018 precum şi Expunerea de Motive înregistrată sub nr. 

51370/25.05.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice; 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. 1, lit.a) şi b) şi alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale; 

În temeiul art. 45, alin.(2), lit. a) şi art. 81, alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al Bugetului Sectorului 5 pe anul 2017, în structura 

următoare: 

 

a) la venituri : prevederi bugetare iniţiale,   prevederi bugetare definitive, încasări realizate conform 

Anexelor nr. 1-2; 

 

b) la cheltuieli : credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive, plăţi efectuate conform 

Anexelor nr. 3-21; 

 

c) situaţiile financiare anuale prevăzute de Legea  nr. 273/2006 conform Anexelor nr. 22-41. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 5 şi Direcţia Generală Economică şi de Investiţii vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 100/31.05.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanţări 

 rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea 

refinanţării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A. 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrative publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 2015/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51385/25.05.2018; 

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 

51377/25.05.2018; 

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică; 

- Hotărârea de Guvern nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018-2020, 

pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile 

contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; 

- Legea nr. 269/22.12.2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fi scai-

bugetar pe anul 2018 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art 29, lit f; 

- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

- Codul Civil art. 2.158 şi urm.; 

- 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 şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

- Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC); 
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- HCL nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la 

B.C.R. S.A. (Contractul de credit nr. J/12.08.2005, Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007 şi Contractul 

de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum şi a tuturor actelor adiţionale la acestea). 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Procedura internă pentru contractarea unor finanţări rambursabile interne/externe 

în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanţării unor împrumuturi contractate de la BCR 

S.A. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florea Cristina Alexandra 

 

Nr. 101/31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului  

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D. 

 

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 31.05.2018; 

Analizând Raportul de Specialitate nr. 25478/14.03.2018 al Direcţiei Arhitectului Şef prin care se 

propune aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

de urbanism tip P.U.D.; 

Analizând Expunerea de Motive nr. 25918/15.03.2018 a Primarului Sectorului 5; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniul Public şi Patrimoniul, Fond Funciar şi Anunţul nr. 12/15.03.2018; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 42/28.02.2018 privind modificarea H.C.L. S5 nr. 

38/30.03.2017 (de aprobare a componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului - 

C.T.U.A.T. - sector 5); 

Având în vedere prevederile HCL nr. 43/28.02.2018 privind modificarea H.C.L. S5 nr. 

127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism; 

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, modificată; 

Reţinând prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire 

la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi prevederile 

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

Potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. e) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) şi alin. (4) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art. 1 - Se aprobă Regulamentul Local de Implicare a Publicului în Elaborarea sau Revizuirea 

Planurilor de Urbanism tip P.U.D., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 -  Primarul Sectorului 5, Direcţia Arhitect Şef şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 102/31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Participarea la Festivalul Muzica şi Marea",  

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 31.05.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.05.18 - 13 / 18.05.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51371/ 25.05.2018; 

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

- Proiectul depus de Asociaţia Culturală „Plaiuri Mioritice Contemporane" înregistrat la Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" sub numărul CCTSI-2018.04.02 - 03 la data de 02.04.2018, 

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 „Participarea la Festivalul Muzica şi Marea", desfăşurat de către Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache";  

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 103/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectelor Asociaţiei „Colorăm Zâmbete", legate de participarea la Festivalul  

Cultural Internaţional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander" şi Festivalul Naţional de 

Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor",  

înregistrate 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 31.05.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.05.18 - 09 / 18.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51372/25.05.2018;  

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice;  

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

- Proiectele depuse de Asociaţia „Colorăm Zâmbete" înregistrate la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" sub numărul CCTSI-2018.05.07 - 12 la data de 07.05.2018 şi CCTSI-2018.05.11 - 04 la 

data de 11.05.2018, 

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 proiectele Asociaţiei „Colorăm Zâmbete" legate de participarea la Festivalul Cultural 

Internaţional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander" şi Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare 

„Mamaia Copiilor", desfăşurate de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 

2018, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 104/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea proiectului „Young STARter"  

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 31.05.20 18; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.05.18 - 10 / 18.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51374/25.05.2018;  

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

- Proiectul depus de Asociaţia S.T.A.R. Organization înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" sub nr. înregistrat cu numărul CCTSI-2018.05.10 - 04 la data de 10.05.2018, 

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 „Young STARter", desfăşurat de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 -   Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate 

din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

Art. 3 -   Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 105/31.05.2018 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" pentru 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 31.05.20 18; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.05.18 - 11 / 18.05.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51375/25.05.2018; 

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", 

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 completarea Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" pentru 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache";  

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

 

Nr. 106/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

 „Susţinerea Etapei finale a Campionatului Naţional Şcolar de Tenis - 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 31.05.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.05.18 - 10 / 18.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51379/25.05.2018;  

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

- Proiectul depus de Clubul Sportiv ŞcoUir „Steaua" Bucureşti înregistrat la Centrul Cultural şi de 

Tineret „Ştefan Iordache" sub nr. înregistrat cu numărul CCTSI-2018.05.18 - 02 la data de 18.05.2018, 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susţinerea Etapei finale a Campionatului Naţional Şcolar de Tenis", 

desfăşurat de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache".  

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

Nr. 107/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului „Educaţie prin Şah" 

 

 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 31.05.2018; 

 Având în vedere: 

-   Raportul Comun de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" şi al Direcţiei 

Generale de Educaţie şi Carieră cu nr. CCTSI - 2018.05.25 - 07/25.05.2018;  

-   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51380 /25.05.2018, 

 Luând în considerare: 

-   Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

-   Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

-   Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

   -   Solicitarea depusă de Federaţia Română de Şah, înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" cu nr. CCTSI - 2018.05.21 - 05, din data de 21.05.2018, 

 

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 „Educaţie prin Şah", desfăşurat de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Direcţia Generală de Educaţie şi Carieră, 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, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 108/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 61/26.09.2013 privind  

aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al  

Municipiul Bucureşti care au împlinit cel puţin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, 

 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectotului 5 nr. 94/30.09.2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

 

 Având în vedere: 

 

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan lordache" nr. CCTSI-2018.05.25-

05/25.05.2018; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51381/25.05.2018; 

 

Luând în considerare: 

 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi econimice; 

- Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan lordache"; 

- Solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. 8839/24.05.2018; 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

- Hotărârea privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti care au împlinit cel puţin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă nr. 61/26.09.2013, 

modificată prin Hotărârea nr. 94/30.09.2016; 

 

 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 
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Art. 1 - Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 61/26.09.2013, modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 94/30.09.2016 şi va avea următorul conţinut: "Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Centrul Cultural şi de tineret „Ştefan Iordache" vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri". 

 

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 61/26.09.2013 rămân în vigoare. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRA CRISTINA FLOREA  

 

Nr. 109/31.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, 

a proiectului educaţional Absolvenţi cu premiul I în 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 şedinţă ordinară, astăzi, 31.05.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 50485/24.05.2018; 

 -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 50486/24.05.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 În temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educaţional Absolvenţi cu 

premiul I în sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menţionat la art. 1. 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina- Alexandra 

 

Nr. 110/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea implementării proiectului educaţional Deşteaptă-te, România! de către  

Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, în perioada iunie - iulie 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.05.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 50487/24.05.2018; 

 -   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 50488/24.05.2018;  

          - adresa Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

48309/17.05.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 În temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea implementării proiectului educaţional Deşteaptă-te, România!, de către 

Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a proiectului menţionat la art. 1. 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi directorul Colegiului Naţional Gheorghe 

Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina- Alexandra 

 

Nr. 111/31.05.2018 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Lucrări de reparaţii şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 150- corpurile C1, C2 şi C3", 

Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.05.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr 50.636/24.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 50.637/24.05.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar, cel al Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri 

Europene şi Alte Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

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

modificările şi completările ulterioare şi de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

 În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de reparaţii şi 

reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 150- corpurile C1, C2 şi C3", astfel cum sunt prezentaţi în anexă, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Lucrările de construcţii vor fi executate de operatori economici specializaţi, desemnaţi pe baza unor 

proceduri de atribuire, în condiţiile legii. 

Art. 3 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, capitolul învăţământ, din bugetul aprobat pentru Şcoala Gimnazială nr. 150. 

Art. 4 Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile HCLS 5 nr. 191/23.11.2017 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde măsurile necesare în vederea reabilitării 

bazei materiale a Şcolii Gimnaziale nr. 150, Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5. 
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Art. 5 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 150, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina- Alexandra 

 

Nr. 112/31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării şi finanţării în anul şcolar 2018- 2019 din bugetul local al 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a proiectului "Şcoală după şcoală", în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învăţământ primar 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.05.2018;  

 Având în vedere: 

-   Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la sediul 

Primăriei Sectorului 5 sub nr. 51.321/25.05.2018; 

-   Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice şi 

cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

    - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 31.322/25.05.2018; 

 În baza: 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 2, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

35.282/11.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 103, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

39.676/23.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 126, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

37.938/18.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 127, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

36.116/13.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 128, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

39.675/23.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale Grigore Tocilescu, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

42.541/02.05.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 134, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

39.674/23.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 144, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

38.431/19.04.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 115, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

30.031/27.03.2018; 

- Adresei Şcolii Gimnaziale "Petrache Poenaru", înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

38.546/19.04.2018; 

       -    Adresei Şcolii Gimnaziale "George Călinescu", înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

36.754/16.04.2018.  

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport. 



331 

 

 În conformitate cu prevederile art. 51 şi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art. 3
2
 alin. (1) şi alin. (2), lit. „b", art. 3

3
 lit. "b" şi "g" din 

Ordonanţa Guvernului 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele ale Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 

5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoală după şcoală", cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, de 

prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului
1
 2014 - 2016, de H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 

Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei 2015-2020, de H.G. nr. 417/2015 pentru aprobarea Strategiei 

privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii (PTS) şi a faptului ca Programul "Şcoală după şcoală" 

reprezintă una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează domeniul 

educaţiei, aprobat de Guvernul României în cadrul Programului Naţional de Reformă, în februarie 2016, 

precum şi de Proiectul de Strategie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

5 Bucureşti, pentru perioada 2016 - 2020; 

 Ţinând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de 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, art. 81 alin. 2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi finanţarea în anul şcolar 2018-2019, din bugetul local al Sectorului 5, a 

Programului "Şcoală după şcoală" desfăşurat de Primăria Sectorului 5 prin Direcţia Generală Educaţie şi 

Carieră în colaborare cu Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5 şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (UIP) din sectorul 5, conform Anexei nr. 

1, şi a Anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 5, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, UIP din sectorul 5, conform Anexei nr. 2, parte integrantă 

a prezentei hotărâri. Protocolul va fi încheiat cu fiecare unitate de învăţământ, beneficiară a programului, 

în baza analizei de nevoi de la nivelul unităţii, a avizului ISMB şi a cererilor de includere în program. 

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura plata resursei umane implicate în Programul "Şcoală după 

Şcoală", prin bugetul de venituri şi cheltuieli al UIP. Plata resurselor umane se va face conform Ordinului 

Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 5349/2011, privind Metodologia de organizare 

a programului "Şcoală după Şcoală", cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura resursele financiare pentru dotarea corespunzătoare a 

spaţiilor identificate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru implementarea programului 

SDS pentru elevii din învăţământul primar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, pe baza unui necesar 

de obiecte şi materiale educaţionale destinate funcţionarii la standarde de calitate; 
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Art. 5. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 5 din programul "Şcoală 

după Şcoală" vor prezenta lunar către Primăria Sectorului 5 (Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport) şi 

DGASPC sector 5, rapoarte narative şi situaţii centralizate cu beneficiarii programului SDS;  

Art. 6. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi conducerile UIP din sectorul 5 vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLOREA CRISTINA ALEXANDRA 

 

Nr. 113/31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al sectorului 5, a programului  

Voucher educaţional, pentru elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ  

preuniversitar de stat 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 şedinţă ordinară, astăzi, 31.05.2018;  

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, al Direcţiei Generale Economice şi al    

Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache, înregistrat sub nr. 51303/25.05.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 51304/25.05.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 În temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă derularea programului Voucher educaţional de către Primăria Sectorului 5, în 

colaborare cu Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat din sectorul 5. 

Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5, Centrul Cultural şi de Tineret 

Ştefan Iordache şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform anexei, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. Protocolul va fi încheiat cu fiecare unitate de învăţământ beneficiară a 

programului. 

Art. 3 - Sumele necesare realizării programului menţionat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al 

Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache, Titlul Cheltuieli curente — 20, art. Materiale şi prestări 

servicii cu caracter funcţional - 20.01.09. 

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică, Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache 
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şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina - Alexandra 

 

Nr. 114/31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală Sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală Sector nr. 51378/25.05.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5  5 nr. 

51382/25.05.2018; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5 exprimat în 

şedinţa din 20.04.2018; 

Văzând raportul Comisiei de ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

Luând în considerare prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) şi art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 

155/2010 şi prevederile Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea 

metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se actualizează Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 5 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5, Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 115/31.05.2018 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea implementării proiectului educaţional  

Excursie în Maramureş de către Şcoala Gimnazială Nr. 280 

 

 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, 31.05.2018;  

 Având în vedere: 

 - Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 52315/30.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 52316/30.05.2018; 

- adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 280, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 52217/30.05.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 În temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea implementării proiectului educaţional Excursie în Maramureş, de către 

Şcoala Gimnazială Nr. 280, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a proiectului menţionat la art. 1. 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 280 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florea Cristina- Alexandra 

 

Nr. 116/31.05.2018 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aplicarea procedurii de urgenţă, potrivit prevederilor Legii nr.  

98/2016 privind achiziţiile publice, în vederea refacerii imobilului în care îşi  

desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25A, 

 sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr 

52.525/31.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 52.526/31.05.2018; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi 

economice; 

În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă aplicarea procedurii de urgenţă, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, în vederea refacerii imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială nr. 124, din Str. 

Mărgeanului nr. 25A, sector 5. 

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 124, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 117/31.05.2018 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care îşi  

desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25A, 

sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr 52.531/31.05.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 52.536/31.05.2018; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi 

economice; 

În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă valoarea estimată aferentă refacerii imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala 

Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25A, sector 5, respectiv valoarea totală estimată: 8.113.542 

lei, TVA inclus, din care C+M: 6.289.774 lei.  

Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, capitolul învăţământ, din bugetul aprobat pentru Şcoala Gimnazială nr. 124 şi alte 

surse de finanţare legal constituite. 

Art. 3 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 124, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 p. Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 118/31.05.2018  



339 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr. 80/08.05.2018 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

341 

HOTĂRÂREA Nr. 81/08.05.2018 privind aprobarea restructurării şi/sau refinanţării (prin contractarea unei/unor finanţări 

rambursabile interne) în valoare de până la 284.000.000 lei, a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016) …………………………………………………………………………… 

 

 

342 

HOTĂRÂREA Nr. 82/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada 

Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București……………………………………………….. 

 

345 

HOTĂRÂREA Nr. 83/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă în incinta 

Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………….. 

 

346 

HOTĂRÂREA Nr. 84/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor 

Şcoală după Şcoală în incinta Şcolii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………………………………… 

 

347 

HOTĂRÂREA Nr. 85/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie 

aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………………………….. 

 

348 

HOTĂRÂREA Nr. 86/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie 

aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………………………… 

 

349 

HOTĂRÂREA Nr. 87/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie 

aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………………………….. 

 

350 

HOTĂRÂREA Nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului ―Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – 

Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)‖ şi a cheltuielilor legate de proiect..................................................................... 

 

351 

HOTĂRÂREA Nr. 89/08.05.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/ 

27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea 

contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei 

pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării 

măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Mun icipiului 

Bucureşti................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

355 

HOTĂRÂREA Nr. 90/08.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

358 

HOTĂRÂREA Nr. 91/08.05.2018 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la 

domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6‖ desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6................................................................................................................................................... 

 

 

360 

HOTĂRÂREA Nr. 92/08.05.2018 privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a  

costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice  și a 

nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în anul 2018............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

362 

HOTĂRÂREA Nr. 93/08.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Neghiniţă din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6................................................................................ 

 

365 

HOTĂRÂREA Nr. 94/08.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Pinochio din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6................................................................................. 

 

366 

HOTĂRÂREA Nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii‖………………………………….. 

 

367 

HOTĂRÂREA Nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de Funcționare pentru 

beneficiari…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

369 

HOTĂRÂREA Nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, 

precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare............................................................................................................................. 

 

 

 

370 

Hotărârea nr. 98/24.05.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă..............................................................................................  372 

Hotărârea 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………………………………………………………………………………………… 

 

373 

Hotărârea 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……… 

 

 

375 



340 

 

  

Hotărârea nr. 101/24.05.2018 de  modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea 

Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea  structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor 

acestora, cu modificările și completările ulterioare…………………………………………………………………………………………… 

 

 

378 

Hotărârea nr. 102/24.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea 

Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a 

Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………… 

 

 

380 

Hotărârea nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ‖Orarului de funcţionare‖, precum şi a „Procedurii‖ de eliberare  a acestuia pentru 

agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

381 

Hotărârea nr. 104/24.05.2018 privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55574 lei 

a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART‖ desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor 

Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖  ……………………………………………………. 

 

 

382 

Hotărârea nr. 105/24.05.2018 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6  al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului  Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a 

Municipiului București………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

383 

Hotărârea nr. 106/24.05.2018 privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6‖, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare  

şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi  în învăţământul preuniversitar de stat din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6………………………………………………………………………………. 

 

 

385 

Hotărârea nr. 107/24.05.2018privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

anul şcolar 2017 – 2018, în sensul  că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6 adresa 

Grădiniţei ,,Degeţica‖ din Str. Constantin Niţescu nr. 11, Sector 6, Bucureşti, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti……… 

 

 

 

389 

Hotărârea nr. 108/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Băbeşti nr. 12‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţa din acte de 621 m.p. – suprafaţă măsurată de 611 

m.p., proprietate privată persoană juridică…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

390 

Hotărârea nr. 109/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Drumul Taberei nr. 28A‖, Sector 6, pentru  

construire biserică, paraclis, lumânărar şi troiţă pe un teren în suprafaţă de 2.698 m.p., proprietate de stat…………………….. 

 

392 

Hotărârea nr. 110/24.05.2018 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Elena Farago nr. 5‖, Sector 6,  pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

394 

Hotărârea nr. 111/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Mărgelelor nr. 25B‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 869 m.p., proprietate privată persoane 

fizice………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

395 

Hotărârea nr.112/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Piscul Crăsani nr. 87-89‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  măsurată de 877 m.p., proprietate privată 

persoane fizice…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

397 

Hotărârea nr. 113/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 123-133‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto ecologică pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.500 m.p., proprietate 

privată persoană juridică…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

399 

Hotărârea nr. 114/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – ―Prelungirea Ghencea nr. 350-358‖, 

Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 

m.p., proprietate privată persoană juridică………………………………………………………………………………………………… 

 

 

401 

Hotărârea nr. 115/24.05.2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Drumul Valea Doftanei nr. 83D‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 713 m.p., proprietate privată persoană 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

403 

 

 

 

  



341 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 

ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, 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 contul anual de execuţie pe anul 2017 al bugetului local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2017 al bugetului creditelor externe, conform 

Anexelor nr. 3 și nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul anual pe anul 2017 de execuţie al bugetului creditelor interne, conform 

Anexelor nr. 5 și nr. 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2017 al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 80 

Data: 08.05.2018 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea restructurării şi/sau refinanţării (prin contractarea unei/unor finanţări 

 rambursabile interne) în valoare de până la 284.000.000 lei, a împrumutului contractat 

de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. 

(nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016) 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiţii; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 29 lit. f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) şi alin (4) lit. b), art. 45 alin (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 63 alin. 

(1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d),  art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi ale art. 117 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă restructurarea şi/sau refinanţarea (prin contractarea şi garantarea unei/unor 

finanţări rambursabile interne) în valoare de până la 284.000.000 lei, cu o perioada de tragere de până la 1 

an, fără perioadă de graţie şi cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani. 

 Art. 2. Restructurarea şi/sau refinanţarea (prin contractarea şi garantarea unei/unor finanţări 

rambursabile interne) prevăzută la art. 1 se face pentru împrumutul intern contractat de către Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu toate modificările 

şi completările ulterioare); 

 Art. 3. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să 

negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum şi orice alte modificări 

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

căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obţinerea autorizării, încheierea şi punerea în 

executare a contractului/contractelor de împrumut intern. 

 Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) altor cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 

 Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b)  valoarea finanţării rambursabile contactate în valută de contract; 

c)  gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de  

rambursare a finanţării rambursabile; 

e)  dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecarei finanţări rambursabile; 

f)   plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti va 

garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor cheltuieli 

ocazionate sau/şi referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 
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 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi 

acesta va fi plătit din bugetele locale şi/sau din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală Economică şi Direcţia 

Generală Investiţii 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.: 81 

Data: 08.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe 

situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă 

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construcție locuințe 

situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă. 

 (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. 

 (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.: 82 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă 

în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

  

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire corp 

grădiniţă în incinta Grădiniţei nr. 274. 

 (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. 

 (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.: 83 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii 

destinate activităţilor Şcoală după Şcoală în incinta Şcolii nr. 193 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 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; 

 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie construire spaţii 

destinate activităţilor Şcoală după Şcoală în incinta Şcolii nr. 193. 

 (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. 

 (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.: 84 

Data: 08.05.2018 

 
 
 
 
*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/


348 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea 

consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

  Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016 – Anexa prioritară 3, Prioritate de intervenţie 

3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor; 

 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 indicatorii tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie 

pentru obiectivul de investiţie Grădiniţa nr. 208. 

 (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. 

 (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.: 85 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea  

consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

 Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016 – Anexa prioritară 3, Prioritate de intervenţie 

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; 

 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 indicatorii tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie 

pentru obiectivul de investiţie Grădiniţa nr. 230. 

 (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. 

 (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.: 86 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea 

consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

 Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016 – Anexa prioritară 3, Prioritate de intervenţie 

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; 

 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 indicatorii tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie 

pentru obiectivul de investiţie Grădiniţa nr. 274. 

 (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. 

 (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.: 87 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului ―Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice 

(District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)‖ 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

     Regulamentului U.E. nr. 1291/2013 al Parlamentului European şi Consiliului European privind 

Orizont 2020, programul Comisiei Europene de finanţare a cercetării şi inovării 2014-2020, 

inclusiv, dar fără a se limita la preambulul 33; 

     Art. 12 alin. (3) şi (5) din Acordul de Delegare ELENA 2016, semnat între Comisia Europeană şi 

Banca Europeană de Investiţii, 

     Adresei din partea Comisiei Europene datată 21 Decembrie 2017, prin care se aprobă grantul 

aferent serviciilor de dezvoltare a proiectului în cuantum maxim de 1.154.970 euro; 

     Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) şi 16.02.2018 

(Bucureşti), cu număr de înregistrare la registratura 5635/13.02.2018, între Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti şi Banca Europeană de Investiţii, pentru susţinerea proiectului ―Sector 6 – 

Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- 

D6EEPB)‖; 

     Angajamentului contractual asumat de realizare a Programului de investiţii în valoare minimă de 

35.283.300 euro, definit ca sumă a investiţiei desfăşurate prin Serviciile de Dezvoltare a 

Proiectului (1.283.300 euro) şi valoarea estimată a contractelor de investiţii (34.000.000 euro); 

     Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării 

unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau 

echivalent în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în 

vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe, precum şi a clădirilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala 

Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 

197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Sf. 

Constantin şi Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 

59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 

117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala 

Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 

309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul 

Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 311/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul 

Mircea Eliade din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa 

nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa 

nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa 

nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire corp grădiniţă în incinta cartierului A.N.L. Brâncuşi din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti; 
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     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire corp grădiniţă în incinta Școlii Sfinţii Constantin şi Elena din Sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire corp grădiniţă în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spaţii destinate activităţilor "şcoală după şcoală" în incinta Școlii 

gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spaţii destinate activităţilor "şcoală după şcoală" în incinta Școlii 

gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spaţii destinate activităţilor "şcoală după şcoală" în incinta Școlii 

gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spaţii destinate activităţilor "şcoală după şcoală" în incinta Școlii 

gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

     Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construire spaţii destinate activităţilor "şcoală după şcoală" în incinta Școlii 

Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy 

Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)‖ în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului ELENA – 

Asistenţă Europeană pentru Energie Locală, conform Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 

13.02.2018 (Luxembourg) şi 16.02.2018 (Bucureşti), inclusiv lista clădirilor publice conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice 

(District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)‖, în cuantum de 37.428.856 euro (inclusiv 

T.V.A., echivalent a 172.172.737 lei). Finanţarea cheltuielilor aferente proiectului se asigură din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană atrase în cadrul programului ELENA – conform Contractului nr. 

ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) şi 16.02.2018 (Bucureşti), în valoare de 

1.154.970 euro, iar diferenţa de 36.273.886 euro se asigură din fonduri aprobate cu această destinaţie în 

următoarea ordine: fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, bugetul local şi/sau alte surse legal 

constituite.  
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 Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings - 

D6EEPB)‖, se vor asigura din bugetul local al sectorului 6 şi/sau alte surse legal constituite. 

 Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din facilităţile nerambursabile atrase. 

 Art. 5. În raport de necesităţi şi oportunităţi, proiectul aprobat la Art. 1 poate fi modificat, completat şi 

supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, pe întreaga perioadă a derulării sale. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 88 

Data: 08.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 118/ 27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe 

în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o  

perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării  

finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa 

la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii şi al Direcţiei 

Generale Economice şi Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (l) lit. f) şi g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi 

externe pentru investiţii; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completarile ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului Romaniei nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 

a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 29 lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9, pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Ofertei indicative transmisă de reprezentaţii Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub nr. 

32675/18.08.2016; 
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- Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6: 

 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza 

garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până 

la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării 

cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice; 

  nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul 

reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti; 

 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în 

valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi 

perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice; 

 nr. 11/30.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 118/ 27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în 

valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi 

perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă 

energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c) şi ale art. 81 alin. 

(2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexa nr. 2 prevăzută la Art. 2 alin. (3) din cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 118/27.04.2017 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei 

pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării 

finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe 

şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/30.01.2018 privind modificarea 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/ 27.04.2017 privind aprobarea 

contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro 
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sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în 

vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la 

blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală Investiţii vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 89 

Data: 08.05.2018 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate  

Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖ 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Centrului de Sănătate Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖ și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Ținând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 28/30.01.2018 pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 

aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de 

Sănătate Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖ - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistența socială și a structurii orientative de personal; 

- H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 70/2002  privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de Sănătate Multifuncțional 

‖Sfântul Nectarie‖ - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04/2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de Sănătate 

Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖ - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional ‖Sfântul Nectarie‖ vor duce la 

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 90 

Data: 08.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes 

local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente 

de pe raza sectorului 6‖ desfășurat de către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile criteriului nr. 35 (Cod Serviciu Social 8810ID-I) din Anexa la H.G. nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Anexei 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

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

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

- Prevederile Anexei 4 la H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

- Referatul cu nr. D/5830/15.03.2018 al Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6‖ desfășurat de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă tipurile de servicii sociale care se vor acorda în cadrul proiectului social de interes 

local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6‖ desfășurat de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se aprobă tipurile de servicii sociomedicale care se vor acorda în cadrul proiectului social de 

interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6‖ 

desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei 

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (4) Se aprobă finanțarea în cuantum maxim de 1.572.074 lei din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului București, în anul 2018, a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6‖ desfășurat de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

322/19.12.2017 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local 

„Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6‖ desfășurat de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 91 

Data: 08.05.2018 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul 

de dependență, a  costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice  și a nivelului alocației 

zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Anexei 1 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

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

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

- Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa nr. 319/DM/30.01.2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrată la D.G.A.S.P.C. 

Sector 6 cu nr. A/2703/01.02.2018; 

-  Referatul înregistrat cu nr. D/5829/15.03.2018 privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice 

în funcție de gradul de dependență, costului mediu lunar pe grade de dependență şi a cuantumului 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Nota de fundamentare cu nr. D/6210/21.03.2018 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană 

pentru persoanele vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi 

Protecţia Copilului Sector 6; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă în anul 2018, serviciile acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de 

dependență în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă în anul 2018, costul mediu lunar/persoană în centrele rezidențiale pentru 

persoanele vârstnice pe grade de dependență, după cum urmează: 

a) persoană asistată independentă – 5347 lei; 

b) persoană asistată semidependentă –  5447 lei; 

c) persoană asistată dependentă – 5487 lei,  

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în funcție de gradul de dependență al 

persoanei beneficiare, după cum urmează: 

- persoanele vârstnice independente – 1.500 lei; 

- persoanele vârstnice semidependente – 1.850 lei; 

- persoanele vârstnice dependente – 2.000 lei, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele 

vârstnice, datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, aprobat pe grade de dependență. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere în funcție de 

gradul de dependență al persoanei beneficiare, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai 

mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii. 

 (4) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a 

susţinătorilor legali, se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de 

reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 

executoriu. 

 Art. 4. Se aprobă în anul 2018, nivelul alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice în 

centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în 

sumă de 21 lei/zi/persoană. 

 Art. 5. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

39/22.02.2018 privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuției 

lunare de întreținere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018.  
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 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 92 

Data: 08.05.2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 

 
  



365 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Neghiniţă 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local  Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

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

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Neghiniţă din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (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.: 93 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Pinochio 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.  5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

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

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Pinochio din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (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.: 94 

Data: 08.05.2018 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Construire și dotare Creșa Îngerașii‖ 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Ţinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 - Bucureşti 2011 - 

2018; 

- H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada Rușețu FN, 

proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului 

în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul 

construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei; 

- Prevederile art. 10 lit. a) pct. 13. din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale criteriului 41 - Cod Serviciu 

Social - 8891- CZ - C - I  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

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

şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 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; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii‖, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa 

Îngerașii‖, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 95 

Data: 08.05.2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 

 
  



369 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului 

de Funcționare pentru beneficiari 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 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 temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înființarea a două centre de distribuție biciclete, cu titlu gratuit, în parcul Drumul 

Taberei și în parcul Crângași. 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Funcționare pentru beneficiarii centrelor de biciclete, conform 

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

 Art. 3. Se aprobă modelul fișei de folosire a bicicletei, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce 

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.: 96 

Data: 08.05.2018 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor 

cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare și 

selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Prevederile art. 5 și art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 126 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

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

- H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea ―Procedurii privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale pentru anul 2018; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 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 constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, alcătuită din 5 

persoane numite prin hotărâre a consiliului local și are în componență 3 reprezentanți ai Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 2 reprezentanți ai Consiliului Local Sector 6, conform 

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

 (2) Ședințele sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei, iar secretarul comisiei va 

fi desemnat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Biroul Relații 

O.N.G.. Acesta va asigura convocarea în scris și prezența membrilor, în termen de 3 zile calendaristice de 
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la data comunicării problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei. 

 Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate în cadrul procedurii 

de atribuire a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și 

selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Grila de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru 

activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 97 

Data: 08.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

  

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 98  

Data: 24.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane 

 a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 2018 – 2020 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local al  Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6;  

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale      H.G. nr. 955/2004 pentru 

aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2)  lit. m) 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 Programul local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Implementarea investiţiilor cuprinse în Programul local multianual menţionat la Art. 1 se va 

realiza de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.  

 Art. 3. Finanţarea cheltuielilor aferente realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul local 

multianual menţionat la Art. 1 se asigură din fonduri aprobate cu această destinaţie în următoarea ordine: 

finanţări rambursabile interne sau externe contractate direct de către A.D.P.D.U. Sector 6, bugetul 

A.D.P.D.U. Sector 6 şi/sau alte surse legal constituite. 

 Art. 4. În raport de necesităţi şi oportunităţi Programul local multianual aprobat la Art. 1 poate fi 

modificat, completat şi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, pe întreaga perioadă a derulării 

sale.   
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 Art. 5. (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.: 99                                     

Data: 24.05.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea 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  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local al  Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului 

nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii;  

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) şi alin (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 81 

alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local Sector 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a unei/unor finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, cu o perioadă de tragere şi graţie de 

până la 4 ani şi cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani. 

 Art. 2. Se aprobă contractarea finanţării/finanţărilor rambursabile prevăzute la Art. 1 de către 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, pentru asigurarea finanţării obiectivelor de 

investiţii de interes public local incluse în Programul local multianual de investiţii în scopul regenerării 

urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei la prezenta. 

 Art. 3. Se împuterniceşte (mandatează) dl Cristian Tudor, în calitate de Director General al 

Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să negocieze şi să semneze, în numele şi 

pe seama Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, contractul/contractele de 

împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare, precum şi orice alte modificări şi completări 

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

poate deveni necesară în legătură cu obţinerea autorizării, încheierea şi punerea în executare a 

contractului/contractelor de împrumut intern/extern. 

 Art. 4. Din bugetul local al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se 

asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) altor cheltuieli ocazionate cu finanţarea rambursabilă menţionată la Art. 1. 

 Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, următoarele date: 

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b)    valoarea finanţării rambursabile, în valută de contract, contractată de Administraţia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi garantată de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

c)   gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

d)   durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

e)   dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f)   plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti va 

garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor şi altor cheltuieli 

ocazionate şi/sau referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 
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  (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi 

acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

   (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pentru 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de 

garantare a împrumutului/împrumuturilor şi să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul General al Administraţiei  Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6, Direcţia Generală Economică și Direcţia Generală Investiţii vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 100 

Data: 24.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


378 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

de  modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea 

Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea  

structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii 

Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de cele ale art. 135 și    urm. din Codul Fiscal, aprobat 

prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 149/14.07.2016 privind 

constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, 

numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local 

Sector 6 nr. 135/25.05.2017, nr. 167/20.07.2017 și nr. 168/20.07.2017, precum şi de Dispoziţiile Primarului 

Sectorului 6 nr. 2167/26.07.2016, nr. 2867/15.11.2016 și nr. 2416/18.10.2017;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei 

Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi 

atribuţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare se modifică astfel încât „Art. 1
1
‖ va avea 

următorul conţinut: 

 „Art. 1
1
. (1)

 
Indemnizaţia va fi de 360 lei brut/şedinţă pentru fiecare membru al Comisiei, fără a putea 

depăşi 1080 lei brut/lună indiferent de numărul şedinţelor. Plata se va face numai în lunile în care Comisia 

se întruneşte în cel puţin o şedinţă. Plata se va face pentru fiecare membru în baza documentelor ce 

atestă prezenţa sau absenţa de la şedinţe, atrăgând diminuarea corespunzătoare a indemnizaţiei.  

 (2) Sumele necesare plăţii indemnizaţiei se asigură de la bugetul local‖.  

 Art. 2. Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016, 

modificată și completată, rămân neschimbate. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Economic, 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.: 101                                                                                                      

Data: 24.05.2018 

     

  



380 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba 

 transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri,  

Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local  

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

  

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect 

Şef  şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

  - H.C.G.M.B. nr. 305/2013  privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 

77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile publice din subordinea, sub autoritatea sau 

coordonarea guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al primarului general, aparatul 

permanent de lucru al C.G.M.B. şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale municipiului Bucureşti, 

art. 6, lit. a) din Anexa nr. 6b; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi alin. (6) şi 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba 

transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al  Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin aparatul de specialitate al acestuia şi 

Serviciile publice de interes local abilitate 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.: 102 

Data: 24.05.2018       
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ‖Orarului de funcţionare‖, precum şi a „Procedurii‖ de eliberare  

a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare  

produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Activităţi Comerciale şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza prevederilor Legii nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; 

 Ţinând cont de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;    

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. r) 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 „Procedura” de eliberare a orarului de funcţionare pentru agenţii economici ce 

desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, conform Anexei nr. I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă ”Orarul de funcţionare” pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de 

comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 

nr. II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Activităţi Comerciale 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.: 103  

Data: 24.05.2018    

 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita  

sumei de 55574 lei a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN &  

MEDIA ART‖ desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor 

    Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖   

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 și Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 

6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și f) şi  art. 81 alin. (2) lit. j) şi k) din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în 

limita sumei de 55.574 lei a proiectului ‖Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART‖ desfășurat 

de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic 

‖Gheorghe Asachi‖, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală Economică din 

cadrul Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti și Colegiul 

Tehnic ‖Gheorghe Asachi‖ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 104 

Data: 24.05.2018                                                                                      

 

 

 

 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6  

al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 

 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din 

 Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului  

Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular 

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul 

de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;  

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare și prevederile O.M.E.N. nr. 4619 din data de 

22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 81/2016 

privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administraţie al 

Casei Corpului Didactic a Municipiului București, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 5. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 49 din 

data de 27.03.2018 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
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învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a 

Municipiului București.  

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, profesional și tehnic, particular şi 

confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 105 

Data: 24.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6‖, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare  

şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi  

în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar  

de stat din Sectorul 6 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 și Expunerea 

de motive a de Primarului Sectorului 6; 

Ţinând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind 

Situaţia numerică a burselor pentru semestrul II - an şcolar 2017 – 2018 cu nr. 344 din data de 08.05.2018 

transmisă pe e-mail și înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6470 din data de 

09.05.2018, Situația numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II an școlar 

2017/2018 din data de 08.05.2018, Situația numerică a burselor de merit defalcate conform art. 8 alin. (1) 

lit. a), b), c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 Semestrul II an școlar 2017 -2018 din data de 08.05.2018, 

precum și Situația numerică a burselor de performanță defalcate conform art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) din 

O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, Semestrul II an școlar 2017 - 2018 din data de 07.05.2018. 

 În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare 

(O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

          În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea   nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, bursa ,,Primarului 

Sectorului 6‖ pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au avut 

media generală anuală 10 în anul 2017 – 2018, bursa Primarului Sectorului 6 în cuantum de 2500 

lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nu exclude 

bursa ,,Primarului Sectorului 6‖. 

Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, burse de excelență 

pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au obținut în anul școlar 

2017 – 2018 la olimpiadele internaționale locul I, II și III astfel: 
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a) burse de excelență pentru locul I – 3000 lei/olimpic/an; 

b) burse de excelență pentru locul II – 2250 lei/olimpic/an;  

c) burse de excelență pentru locul III – 1500 lei/olimpic/an;  

d) burse de excelență pentru mențiune – 1000 lei/olimpic/an. 

Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, pentru semestrul II an 

şcolar 2017 – 2018, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învăţământ din 

Sectorul 6, un număr de 11445 burse şcolare după cum urmează: 

I) 156 burse de performanţă din care: 

a1) 14 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, 

locul I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an; 

a2) 6 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, 

locul II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an; 

a3) 7 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, 

locul III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an; 

b) 16 burse de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de 

Ministerul Educației Naționale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c1) 90 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – 

științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum 

de 160 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor 

Naționale; 

c2) 20 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – 

științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în 

cuantum de 100 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii 

Evaluărilor Naționale; 

c3) 3 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale 

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – 

științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în 

cuantum de 50 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii 

Evaluărilor Naționale; 

II) 8940 burse de merit din care: 

a1) 4729 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 – 9.49 la învățământ pe 

semestrul I, an școlar 2017 – 2018, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 
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a2) 3331 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 – 9.99 la învățământ pe 

semestrul I, an școlar 2017 – 2018, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev pe perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

a3) 806 burse de merit pentru elevii care au obținut media 10 la învățământ pe semestrul I, an 

școlar 2017 – 2018, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

b1) 25 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și 

consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de  100 

lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

b2) 10 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și 

consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de  80 

lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

b3) 13 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și 

consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de  60 

lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c1) 7 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, 

de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 

lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c2) 18 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, 

de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 

lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c3) 1 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale 

competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, 

de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 60 

lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

III) 37 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

IV) 1692 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev pe toată perioada anului școlar in 

conformitate cu art. 13 alin a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările 

și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

V) 617 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev pe toată perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale în conformitate cu art. 13 alin. b) din 

O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare 

respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

VI)  3 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 
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 Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de 

numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților 

de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, 

sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la oraganizații legal constituite, 

studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 106 

Data: 24.05.2018                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind 

 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul  

că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6 

adresa Grădiniţei ,,Degeţica‖ din Str. Constantin Niţescu nr. 11, Sector 6,  

Bucureşti, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi  Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educaţiei naţionale, a 

adresei Grădiniţei ,,Degeţica‖ cu nr. 189 din data de 24.04.2018, înregistrată la sediul Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 5740 din data de 25.04.2018, a Contractului de închiriere înregistrat cu nr. 173674 

din data de 20.03.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 la unităţi de învăţământ particular, în sensul că se 

schimbă adresa Grădiniţei ,,Degeţica‖, din Str. Constantin Niţescu    nr. 11, Sector 6, Bucureşti în Str. 

Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 107  

Data: 24.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Băbeşti nr. 12‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţa din acte 

 de 621 m.p. – suprafaţă măsurată de 611 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – ―Strada Băbeşti 

nr. 12‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28060/5/12/24.07.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Strada Băbeşti nr. 12‖, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţa din acte de  621 m.p. – suprafaţă 

măsurată de 611 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.: 108                  

Data: 24.05.2018   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Drumul Taberei nr. 28A‖, Sector 6, pentru  

construire biserică, paraclis, lumânărar şi troiţă pe un teren în suprafaţă  

de 2.698 m.p., proprietate de stat 

 

 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 Taberei 

nr. 28A‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 13047/3/11 

din 10.04.2017 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 Taberei nr. 28A‖, Sector 6, pentru construire 

biserică, paraclis, lumânărar şi troiţă pe un teren în suprafaţă de 2.698 m.p., proprietate de stat. 

 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.: 109                  

Data: 24.05.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Elena Farago nr. 5‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – ―Strada Elena 

Farago nr. 5‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41022/7/11/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – ―Strada Elena Farago nr. 5‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

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.: 110                 

Data: 24.05.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Mărgelelor nr. 25B‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

 măsurată de 869 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 

Mărgelelor nr. 25B‖, sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9637/3/12/16.04.2018 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 Mărgelelor nr. 25B‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 869 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.: 111                  

Data: 24.05.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Piscul Crăsani nr. 87-89‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 877 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – ―Strada Piscul 

Crăsani nr. 87-89‖, sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1281/1/11/22.01.2018 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 Piscul Crăsani nr. 87-89‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 877 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.: 112                  

Data: 24.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 123-133‖, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto ecologică pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 2.500 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 – ―Prelungirea 

Ghencea nr. 123-133‖, sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

44432/8/12/18.12.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

            Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 123-133‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto ecologică pe un teren în suprafaţă măsurată de 

2.500 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.: 113                  

Data: 24.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – ―Prelungirea Ghencea  

nr. 350-358‖, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe 

 colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 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 modificator – 

―Prelungirea Ghencea nr. 350-358‖, sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1114/2/17/12.03.2018 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 modificator – ―Prelungirea Ghencea nr. 350-358‖, 

Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

suprafaţă măsurată de 41.299 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.: 114                  

Data: 24.05.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Drumul Valea Doftanei nr. 83D‖, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 713 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 Valea 

Doftanei nr. 83D‖, sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

4259/2/4/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

            Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Drumul Valea Doftanei nr. 83D‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 713 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.: 115                  

Data: 24.05.2018 
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