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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMAR GENERAL
DISPOZIŢIE
Nr. 486 din 15.03.2019
Ținând cont de Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr.
2724/1/15.03.2019;
Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 145/07.07.2016 privind alegerea viceprimarilor
Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (3), alin. (4), art. 62 alin. 1, art. 63, alin. (4), lit. a), art.
65 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
PRIMARUL GENERAL
DISPUNE:
Art. 1 Pentru perioada 18.03 – 24.03.2019, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA –
Primar General al Municipiului București, domnului Aurelian BĂDULESCU – Viceprimar.
Art. 2 Domnul Aurelian Bădulescu – Viceprimar, precum și direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
PRIMAR GENERAL
Gabriela FIREA
AVIZAT
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGIANA ZAMFIR
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
DIRECTOR EXECUTIV
GETA DRĂGOI

AVIZAT
DIRECȚIA JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV
ADRIAN IORDACHE

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Lică Liviu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMAR GENERAL
DISPOZIŢIE
Nr. 563 din 22.03.2019
Ținând cont de Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr.
3051/1/22.03.2019;
Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 145/07.07.2016 privind alegerea viceprimarilor
Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (3), alin. (4), art. 62 alin. 1, art. 63, alin. (4), lit. a), art.
65 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

PRIMARUL GENERAL
DISPUNE:
Art. 1 Pentru perioada 25.03 – 31.03.2019, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA –
Primar General al Municipiului București, domnului Aurelian BĂDULESCU – Viceprimar.
Art. 2 Domnul Aurelian Bădulescu – Viceprimar, precum și direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

PRIMAR GENERAL
Gabriela FIREA

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GEORGIANA ZAMFIR
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
DIRECTOR EXECUTIV
GETA DRĂGOI

AVIZAT
DIRECȚIA JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV
ADRIAN IORDACHE

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Lică Liviu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMAR GENERAL
DISPOZIŢIE nr. 595 din 29.03.2019
privind delegarea atribuțiilor Primarului General
Gabriela Firea, Primarul General al municipiului București

Ținând cont de Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr.
3401/1/28.03.2019;
Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 145/07.07.2016 privind alegerea viceprimarilor
Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (3), alin. (4), art. 62 alin. 1, art. 63, alin. (4), lit. a), art.
65 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
DISPUNE:
Art. 1 Pentru perioada 01.04 – 07.04.2019, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA –
Primar General al Municipiului București, domnului Aurelian BĂDULESCU – Viceprimar.
Art. 2 Domnul Aurelian Bădulescu – Viceprimar, precum și direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
PRIMAR GENERAL
Gabriela FIREA

Avizat,
Secretar General
al municipiului București
Georgiana Zamfir
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
DIRECTOR EXECUTIV
GETA DRĂGOI

AVIZAT
DIRECȚIA JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV
ADRIAN IORDACHE

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Lică Liviu
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INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SUMAR
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Hotărârea nr. 171 din 11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București
de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu satul Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din
Ucraina…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 172 din 11.03.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului
General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului
București nr. 396/28.09.2017 ……………………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 173 din 11.03.2019 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul
structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității
administrației publice locale a municipiului București…………………………………………………………………………………….
*”… vă informăm că pârâtul Consiliul General al Municipiului București a fost citat în dosarul nr. 6527/3/2019 aflat pe rolul
Tribunalului București – Secția a II-a Contencios administrativ și fiscal, având ca obiect cererea de chemare în judecată
formulată de reclamanta INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin care solicită instanței de judecată
anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 573/06.09.2018 privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate în
București, strada Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sector 2 – ”Parc Verdi”.
Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004, până la soluționarea dosarului nr. 6527/3/2019,
Hotărârea C.G.M.B. nr. 573/06.09.2018 este suspendată de drept.”
*”… vă informăm că pârâtul Consiliul General al Municipiului București a fost citat în dosarul nr. 4940/3/2019 aflat pe rolul
Tribunalului București – Secția a II-a Contencios administrativ și fiscal, având ca obiect cererea de chemare în judecată
formulată de reclamanta INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin care solicită instanței de judecată
anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 247/15.12.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Botorani nr. 6A – 6B,
sector 5, București.
Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004, până la soluționarea dosarului nr. 4940/3/2019,
Hotărârea C.G.M.B. nr. 247/15.12.2015 este suspendată de drept.”

12

90

91

93

CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier al domnului Poșircaru Ion
și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
În baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al
Municipiului București;
Având în vedere demisia domnului Poșircaru Ion, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr.
833/6/08.03.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1530/08.03.2019;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
Articol unic – Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Poșircaru Ion, ca urmare
a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului
București.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 132
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din
unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale
București față de nivelul prevăzut la H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru
consumurile colective din unitățile sanitare publice
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti, raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr.825/05.03.2019 şi al Administraţiei Spitalelor şi
Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 6994/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 32/07.03.2019, raportul comisiei sănătate
şi protecţie socială nr. 8/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 140/07.03.2019 din
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 alin. 2 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă majorarea cu 50% a nivelului alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective
din unităţile sanitare publice aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale
Bucureşti faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru
consumurile colective din unităţile sanitare publice.
Art. 2 Finanţarea majorării nivelului alocaţiilor prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu
al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, iar suma
necesară va fi prevăzută în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al fiecărui exerciţiu bugetar,
conform notelor de fundamentare întocmite de unităţile sanitare.
Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti din data de 11.03.2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 133
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici atefenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Ştirbei Vodă nr. 20, sector 1
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 809/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1622/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 33/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 141/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea finanţării
de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a cheltuielilor
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate prin raport de
expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de facilitare la
rambursare, cu completările şi modificările 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. I Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții –
consolidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1, incluși în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.
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224/28.11.2011, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 273/17.05.2018 şi Hotărârea C.G.M.B. nr.
393/26.07.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 224/2011 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 134

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 814/05.03 şi al Administraţiei Municipale
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1616/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 34/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr.142/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiții –
consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3, incluși în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
12/30.01.2014 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 12/30.01.2014 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 135

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 6, sector 3
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 818/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1613/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 35/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 143/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de
aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 6, sector 3, incluşi în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
757/22.11.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 757/22.11.2018 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 136

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 8, sector 3
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 813/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1615/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 36/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 144/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 8, sector 3, incluşi în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
13/30.01.2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 13/30.01.2014 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 137

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 10, sector 3
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 815/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1617/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 37/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr.145/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 10, sector 3, incluşi în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
5/02.02.2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 5/02.02.2015 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 138

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 817/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1614/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 38/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 146/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea

C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;
-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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. I Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, incluşi în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
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346/17.12.2010, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 273/17.05.2018 şi Hotărârea C.G.M.B. nr.
320/14.06.2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 346/17.12.20102010 rămân neschimbate.
Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 139

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Spătarului nr. 36, sector 2
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 811/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1620/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 39/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 147/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de
aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii —
consolidare imobil situat în Str. Spătarului nr. 36, sector 2, incluşi în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
352/15.11.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 352/15.11.2016 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 140

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 810/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1619/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 40/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 148/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de
aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5, incluşi în anexa 1 a
Hotărârii C.G.M.B. nr. 344/17.02.2010, modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 394/26.07.2018,
Hotărârea C.G.M.B. nr. 755/22.11.2018 şi Hotărârea C.G.M.B nr. 874/12.12.2018 conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 344/17.02.2010 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 141

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Vânători nr. 17, sector 5
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 812/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr 1621/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 41/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 149/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct. 20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Str. Vânători nr. 17, sector 5, incluşi în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
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42/23.2.2012, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 585/06.09.2018 şi Hotărârea C.G.M.B nr.
758/22.11.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 42/23.02.2012 rămân neschimbate.
Art. lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 142

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii –
consolidare imobil situat în Str. Franceză nr. 30, sector 3
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii nr. 816/05.03.2019 şi al Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1618/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 42/07.03.2019 şi raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 150/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b) din Instrucţiunea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice

(ANAP)

nr.

2/2018

privind

ajustarea

preţului

contractului

de

achiziţie

publică/sectorială;
-

art. 66 pct.

20 şi art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
-

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 368/2016 privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Hotărârea C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, în vederea
finanţării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a
cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate
prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de
facilitare la rambursare, cu completările şi modificările 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:
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Art. l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiţii consolidare imobil situat în Str. Franceză nr. 30, sector 3, incluși în anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B nr.
207/26.11.2015 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 207/26.11.2015 rămân neschimbate.
Art. llI Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 143

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea și gestionarea către Administrația Municipală
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de 45 de locuințe de
necesitate, de la Administrația Fondului Imobiliar
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate comun al Direcţia Generale Investiții nr. 828/05.03.2019, Direcției Patrimoniu nr.
3592/05.03.2019, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr.
1659/05.03.2019 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 12829/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 41/11.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de
disciplină nr. 151/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

Legii nr. 114/199 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 719/2018 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Se transmit către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
un număr de 45 de locuințe de necesitate situate în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 de la Administrația
Fondului Imobiliar, locuințe care vor fi utilizate pentru relocarea proprietarilor/locatarilor din imobilele
supuse lucrărilor de intervenție – consolidare, conform dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr.
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2 Locuințele de necesitate menționate la art. 1, se identifică conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 (1) Locuințele identificate conform anexei, se predau Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe bază de proces verbal.
(2) Toate cheltuielile aferente perioadei în care aceste locuințe au fost în administrarea
Administrației Fondului Imobiliar și îi reveneau, rămân în sarcina acestei instituții.
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Art. 4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 25/2019 se abrogă.
Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucureşti, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 144

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării societăţilor pe acţiuni Compania Municipală Termoenergetica
Bucureşti S.A. şi a Companiei Municipale Energetica Servicii Bucureşti S.A., în scopul
continuării serviciului de alimentare cu energie termică
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate al Direcţiei de Juridic nr. 763/6/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 9/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de
disciplină nr. 152/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Ţinând cont de nota de fundamentare pentru aprobarea propunerii de divizare prin transferul
simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A., către două societăţi
existente (Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. şi Compania Municipală
Termoenergetica Bucureşti S.A.) precum şi de Decizia definitivă cu nr. 6504/22.11.2018 a Secţiei de
Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, prin care au fost anulate Hotărârile
C.G.M.B. date sub nr. 67/28.02.2017 și nr. 94/29.03.2017, prin care s-a apreciat că ar fi necesară o
majoritate de două treimi în această situaţie a înfiinţării Companiei;
Raportat la necesitatea de a conserva continuarea și funcţionarea serviciilor publice cu caracter
economic, gestionate de întreprinderile publice înfiinţate, precum şi raportat la obligaţia Municipalităţii
de a furniza colectivităţii locale teritoriale aferente Municipiului Bucureşti, servicii publice cu caracter
economic, absolut necesare, esenţiale pentru asigurarea unui standard minim şi rezonabil de viaţă al
locuitorilor din Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetica Bucureşti - Ilfov;
În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, art.
37 şi art. 45 alin. (3), alin. (5) 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 (1) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la constituirea unei societăţi pe acţiuni cu
denumirea ’’Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.‖.
(2) Scopul constituirii Societăţii este prestarea şi furnizarea serviciului public de alimentare cu
energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice (Serviciul de utilitate publică).
(3) Societatea este operatorul Serviciul de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuţi la
art. 2 şi art. 28 din alin. (2) indice 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (operatori cu statut de societăţi reglementate de
Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu capital integral al unităţilor
administrativ - teritoriale), căreia Municipiul Bucureşti îi va atribui în mod direct, prin Hotărâre a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Contractul de Delegarea a gestiunii Serviciului de utilitate
publică;
(4) Societatea în calitate de Delegat, va desfăşura exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării
Servicii de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe
raza de competenţă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica.
Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. vor fi:
- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, persoană juridică română
de drept public, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod
de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilieri din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, domnul Sebeşan Mircea Radu, domnul Ciudomirov Mihai Anton, domnul
Şuhan Valeriu Nicolae, domnul Catana Claudiu Daniel și domnul Țuțu Radu Cristian.
- Comuna/Oraşul ………… prin Consiliul Local al ………… persoană juridică română de drept
public, cu sediul în …………, având Cod de identificare …………, reprezentată prin
consilier/consilieri …………;
- Comuna/Oraşul ………… prin Consiliul Local al ………… persoană juridică română de drept
public, cu sediul în …………, având Cod de identificare …………, reprezentată prin
consilier/consilieri …………;
Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societăţii, conform CAEN, ca fiind:
furnizarea de abur și aer condiționat - 353;
(2) Activitatea principală a societăţii este: 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
Această clasă include:
-producerea, colectarea şi distribuţia aburului şi a apei calde pentru încălzit, obţinerea de energie
şi alte scopuri
-producerea şi distribuţia de aer rece
-producerea şi distribuţia de apă refrigerată pentru răcire
-producerea de gheaţă, în scop alimentar sau nealimentar
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(3) Activităţi secundare ale societăţii:
3511 Producţia de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producţia gazelor
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte;
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7112 Activităţi de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
7120 Activităti de testări și analize tehnice;
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice și tehnice n.c.a.
8559 Alte forme de învăţământ
Art. 4 Se aprobă sediul social al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. la adresa
din str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 18, camerele 1 şi 2, sector 4, Bucureşti.
Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti
S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărţit în 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei
fiecare.
(2) Structura acţionariatului va fi:
- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de
11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;
- Comună/Oraş …………, prin Consiliul Local al …………, va deţine un număr de 6 acţiuni
numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005% din capitalul social;
- Comună/Oraş …………, prin Consiliul Local al …………, va deţine un număr de 6 acţiuni
numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005% din capitalul social;
(3) Aportul acţionarilor la capitalul social este următorul:
-

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 119.880 lei aport în

numerar;
- Comună/Oraş …………, prin Consiliul Local al …………, 60 de lei, aport în numerar;
- Comună/Oraş …………, prin Consiliul Local al ………… 60 de lei, aport în numerar.
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(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii
Compania Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei reprezentând aportul
Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Art. 6 (1) Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. va funcţiona în sistem unitar de
administrare.
(2)

Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel:
- Membru - domnul Burghiu David Alexandru, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Membru - domnul Gogescu luliu Dan, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu .... seria ....
nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Membru - doamna Cliseru Speranţa, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu .... seria ....
nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Membru - domnul Ciolan Sebastian Nicolae cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Membru - domnul Beu Hasanogu Cristian, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Membru - doamna Arghir Georgeta, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu .... seria ....
nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Membru - domnul Andrei Mircea Dragoş Nicolae, cetăţean român, născut la data de …………,
în …………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu
.... seria .... nr ………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
(3) Durata mandatului primilor administratori este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită

împreună.
(4) În termen de cel mult 4 (patru) luni de la finalizarea şi aprobarea proiectului de divizare, se va
demara de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedura de selecţie a expertului
independent care va asista Consiliul General al Municipiului Bucureşti în procedura de recrutare a
persoanelor care vor fi propuse adunării generale a acţionarilor pentru alegerea organelor de
conducere ale societăţii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
109/2011.
(5) În toate etapele de selecţie a expertului independent şi de recrutare prevăzute la alin. (4),
Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin intermediul Direcţiei Guvernanţă Corporativă din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului General va îndeplini toate procedurile prevăzute de Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.
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(6) Direcţia Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucureşti va întocmi şi înainta un raport cu rezultatele selecţiei membrilor în Consiliul de
Administraţie care va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(7) După validarea raportului privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de membri în Consiliul de
Administraţie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti va mandata reprezentanţii săi în Adunarea
Generală a Acţionarilor să voteze şi să aleagă conform mandatului acordat.
(8) Obligaţiile de raportare prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 pentru
întreprinderile publice la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale exercită calitatea de acţionar
sunt prezentate şi analizate în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ulterior sunt
supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor din societatea respectivă.
Art. 7 (1) Reprezentanţii desemnaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor nu vor putea exercita
fără mandat special din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti atribuțiile acesteia (stabilite
în sarcina adunării ordinare sau extraordinare, potrivit legii şi Actului Constitutiv), referitoare la:
a) schimbarea formei juridice a societății;
b) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, de afaceri şi de restructurare
economico - financiară a Societăţii;
(2) Pentru toate celelalte hotărâri stabilite în sarcina adunării generale ordinare sau extraordinare,
potrivit legii şi Actului Constitutiv, reprezentanții desemnaţi vor hotărî în conformitate cu prevederile
legale în interesul Municipiului Bucureşti, ai căror reprezentanţi sunt.
(3) Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) şi lit. f) din Legea nr 31/1990
către Consiliul de Administraţie, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii formată din:
- Doamna Muntianu Ana - auditor financiar/ expert contabil, cetăţean român, născut la data de
…………, în …………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr
………… eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Doamna Tescan Alina Magda, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr ………… eliberată la
data de ………… de …………, CNP…………;
- Doamna Joiţa Julieta Rozalia, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr ………… eliberată la
data de ………… de …………, CNP…………
Art.9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.nelimitată.
Art.10 Se aprobă reprezentanţi ai Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului
Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.:
- Domnul Sebeșan Mircea Radu, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr …………
eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
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- Domnul Ciudomirov Mihai Anton, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr …………
eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Domnul Şuhan Valeriu Nicolae, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr …………
eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Domnul Catana Claudiu Daniel, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr …………
eliberată la data de ………… de …………, CNP…………;
- Domnul Ţuţu Radu Cristian, cetăţean român, născut la data de …………, în …………, domiciliat
în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr ………… eliberată la
data de ………… de …………, CNP…………;
Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 12 (1) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la constituirea unei societăţi pe acţiuni
cu denumirea ’’Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A.‖
(2) Scopul constituirii Societăţii este prestarea activităţilor şi serviciilor ce nu sunt conexe activităţii
de producere, transport, distribuţie şi furnizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în
arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti Ilfov;
Art. 13 Membri fondatori ai societăţii Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. vor
fi:
- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului București, persoană juridică română
de drept public, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod
de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilieri din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, domnul Amzăr Gheorghe, domnul Chirică Petre, domnul Circa Honorius
Edward Adrian, domnul Voicu Ion Valentin şi domnul Florescu Adrian Constantin.
- Comuna/Oraşul …………… prin Consiliul Local al ………….. persoană juridică română de drept
public, cu sediul în ……………., având Cod de identificare

……………., reprezentată prin

consilier/consilieri ……………….;
- Comuna/Oraşul …………… prin Consiliul Local al ………….. persoană juridică română de drept
public, cu sediul în ……………., având Cod de identificare

……………., reprezentată prin

consilier/consilieri ……………….;
Art. 14 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societăţii ca fiind 432 Lucrări de instalații
sanitare, de încălzire și aer condiționat.
(2) Activitatea principală a societăţii este: 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire și aer
condiționat;
(3) Activităţi secundare ale societăţii:
3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 Repararea maşinilor;
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3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
3314 Repararea echipamentelor electrice;
3319 Repararea altor echipamente;
3320 Instalarea maşinilor și echipamentelor industriale,
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidenţiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicaţii
4291 Construcții hidrotehnice;
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcţii;
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4391 Lucrări de nivelatori, şarpante și terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4671 Comerţ cu ridicata și combustibililor solizi, lichizi și gazoşi și al produselor derivate
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări;
5224 Manipulări
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicări
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice;
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8559 Alte forme de învăţământ
8411 Servicii de administraţie publică generală
Art.15 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, Clădirea River
Plaza, corp A, sectorul 4, Bucureşti.
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Art. 16 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Energetica Servicii
Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, împărţit în 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de
10 lei fiecare.
(2) Structura acţionariatului va fi:
- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de
11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,999 % din capitalul social;
- Comuna/Oraşul ……………, prin Consiliul Local al …………….. va deţine un număr de 6 acţiuni
numerotate de la 11.989 la 11.994 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;
- Comuna/Oraşul ……………, prin Consiliul Local al …………….. va deţine un număr de 6 acţiuni
numerotate de la 11.995 la 12.000 reprezentând 0,0005 % din capitalul social;
(3) Aportul acţionarilor la capitalul social este următorul:
- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 119.880 lei, aport în
numerar;
- Comuna/Oraşul ……………, prin Consiliul Local al ……………… 60 de lei, aport în numerar;
- Comuna/Oraşul ……………, prin Consiliul Local al ……………… 60 de lei, aport în numerar.
(4) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii
Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. în cuantum de lei 119.880 lei reprezentând
aportul Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Art. 17 (1) Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. va funcţiona în sistem unitar
de administrare.
(2) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel:
- Membru - domnul Chiriţă Sorin, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu .... seria ....
nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
- Membru - domnul Coaje Valentin Marius, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
- Membru - domnul Marinescu Mihai., cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu .... seria ....
nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
- Membru - domnul Vasile Ardenel Mihail, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
- Membru - domnul Tudor Andrei, cetăţean român, născut la data de …………, în …………,
domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu .... seria ....
nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
- Membru - domnul Şerpescu Cătălin Constantin, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
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- Membru - doamna Trifan Laura Mihaela, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr … bl … sc …, ap…, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr …… eliberată la data de ………… de …………, CNP………………;
(3) Durata mandatului primilor administratori este de maxim 2 (doi) ani, iar puterile le exercită
împreună.
(4) La data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege se va demara de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti procedura de selecţie a expertului independent care va asista Consiliul General
al Municipiului Bucureşti în procedura de recrutare a persoanelor care vor fi propuse adunării generale
a acționarilor pentru alegerea organelor de conducere ale societăţii în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011.
(5) Obligaţiile de raportare prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 pentru
întreprinderile publice la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale exercită calitatea de acţionar
sunt prezentate şi analizate în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ulterior sunt
supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor din societatea respectivă.
Art. 18 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) şi lit. f) din Legea nr.
31/1990 către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii formată din:
- Doamna Alexe lonelia - auditor financiar/ expert contabil, cetăţean român, născut la data de
…………, în …………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr
………… eliberată la data de …………, de …………, CNP…………;
- Doamna Niţu Gabriela, cetăţean român, născut la data de …………, în …………, domiciliat în
…………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr …………, eliberată la data de
………… de …………, CNP…………;
- Domnul Guţă Marius, cetăţean român, născut la data de …………, în …………, domiciliat în
…………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr …………, eliberată la data de
………… de …………, CNP…………
Art. 20 Se aprobă durata societăţii Companiei Municipale Energetica Servicii Bucureşti S.A.nelimitată.
Art. 21 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului
Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipale Energetica Servicii Bucureşti S.A.:
- Domnul Amzăr Gheorghe, cetăţean roman, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr
………… eliberată la data de …………, de …………, CNP…………;
- Domnul Chirică Petre, cetăţean român, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr
………… eliberată la data de …………, de …………, CNP…………;
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- Domnul Circa Honorius Edward Adrian, cetăţean român, cetăţean român, născut la data de
…………, în …………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr ………… eliberată la data de …………, de …………, CNP…………;
- Domnul Voicu Ion Valentin, cetăţean roman, cetăţean român, născut la data de …………, în
…………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu .... seria .... nr
………… eliberată la data de …………, de …………, CNP…………;
- Domnul Florescu Adrian Constantin, cetăţean român, cetăţean român, născut la data de
…………, în …………, domiciliat în …………, str …………, nr …, Sector …, identificat cu ....
seria .... nr ………… eliberată la data de …………, de …………, CNP…………;
Art. 22 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 23 (1) Se aprobă reorganizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. prin
divizare, finalizată prin dizolvare. În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a
Consiliului General a Municipiului Bucureşti se va convoca Adunarea Generală a Acţionarilor
Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. care va aproba declanşarea procedurii de divizarea a
acesteia. Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. continuă activitatea conform tuturor
Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti (conform anexei nr. 3) adoptate până în prezent
pentru funcţionarea şi organizarea sa până la data dizolvării acesteia.
(2) Se împuterniceşte Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Municipale Energetica
Bucureşti S.A. şi Consiliul de Administraţie al acesteia să întocmească şi să aprobe proiectul de
divizare cu respectarea art. 238 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Divizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. se va realiza prin transferul
simultan al patrimoniului societăţii divizate către societăţile nou constituite prevăzute la art. 1 şi art. 12
din prezenta hotărâre.
(4) Partea divizată din Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. care corespunde
serviciului public de alimentare cu energie termică va fi transferată către Compania Municipală
Termoenergetica Bucureşti S.A, care primeşte activele şi pasivele corespunzătoare, avizele şi licenţele,
contractele şi personalul aferent prestării serviciului public.
(5) În termen de 90 de zile de la înregistrarea transferului conform alin. (4), cele două societăţi
nou constituite, beneficiare ale patrimoniului Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. au
obligaţia de a prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti planurile de afaceri pentru următorii
2 ani şi proiecţiile financiare şi de investiţii, cu identificarea surselor sau modalităţilor de finanţare.
Art. 24 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti Ilfov prin gestiune directă.
Art. 25 Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., va prelua activele şi pasivele
corespunzătoare, avizele şi licenţele, contractele şi personalul aferente prestării serviciilor care nu sunt
conexe serviciului de utilitate publică.
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Art. 26 Se mandatează reprezentanţii Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Adunarea
Generală a Acţionarilor Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. pentru demararea procedurilor
legale şi totodată să exercite drepturile şi obligaţiile acţionarului majoritar în vederea divizării
Companiei.
Art. 27 La data înregistrării hotărârii de finalizare a divizării, acesta îşi va produce efectele
prevăzute de lege, iar Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. va începe de îndată procedura
de dizolvare şi radiere a acesteia de la Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
București.
Art. 28 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 85/26.02.2019 se abrogă.
Art. 29 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 145

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind asigurarea permanenţei şi continuităţii serviciului public de alimentare cu
energie termică - activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetică Bucureşti - Ilfov
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate comun al Direcţiei Servicii Integrate nr. 2544/05.03.2019 și Direcţiei Juridic nr.
4987/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 10/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi
de disciplină nr. 153/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare adresa administratorului judiciar al Regiei Autonome de Distribuţie a
Energiei Termice Bucureşti nr. 15391/07.02.2019, înregistrată la Primar General sub nr.
847/11.02.2019 și la Direcţia Generală Servicii Publice sub nr. 198/15.02.2019 şi adresa al Regiei
Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti nr. 14286/20.02.2019, înregistrată la Direcţia
Generală Servicii Publice sub nr. 225/20.02.2019;
În conformitate cu prevederile:
-

Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi
completările ulterioare;

-

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

-

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a, pct. 14 şi art. 45 alin. (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Pentru îndeplinirea serviciului public de alimentare cu energie termică, activitatea prestată
de Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti va fi asigurată în regim de continuitate,
permanent, până la preluarea acesteia de către Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.
Art. 2 La data preluării serviciului menţionat la art. 1 de către Compania Municipală
Termoenergetica Bucureşti S.A., se va retrage calitatea de operator al serviciului public de alimentare
cu energie termică a Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti.
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Art. 3 Odată cu îndeplinirea condiţiilor de la art. 1 şi art. 2, pentru asigurarea în condiţii de
continuitate a serviciului public se preia întreg personalul aferent acestuia, cu respectarea legislaţiei
muncii şi protecţiei sociale.
Art. 4 Acolo unde legea sau autorităţile publice cu competenţe în domeniu prevăd în mod expres,
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. va prelua contractele necesare asigurării
continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică.
Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 86/26.02.2019 se abrogă.
Art. 6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti - Ilfov, Regia Autonomă
de Distribuţie a Energiei Termice - RADET Bucureşti şi Compania Municipală Termoenergetica
Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 146
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public
de alimentare cu energie termică – activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare
a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetică București – Ilfov, avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, acordarea către
aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu
energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional
Compania Municipală Termoenergetica București S.A
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate al Direcţia Servicii Integrate nr. 2545/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 11/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi
de disciplină nr. 154/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică
Bucureşti - Ilfov nr. 132/20.02.2019 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr.
224/20.02.2019 și la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1989/20.02.2019 privind înaintarea studiilor de
oportunitate și a documentației de atribuire;
În conformitate cu prevederile:
-

Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu
modificările și completările ulterioare;

-

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

-

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 141/2017 privind constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti - Ilfov;

-

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 466/26.07.2018 privind
acordarea

mandatului

special

Asociaţiei

de

Dezvoltare

Intercomunitară

Termoenergetică Bucureşti – Ilfov;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
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Art. 1 Se avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetică București – Ilfov „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului
public de alimentare cu energie termică – activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit
de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov‖, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetică București – Ilfov „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului
public de alimentare cu energie termică – activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei
termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București –
Ilfov‖, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică –
activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, prin gestiune directă.
Art. 4 Se avizează proiectul de contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie
termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti - Ilfov
precum și anexele sale, care împreună formează anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, respectiv:
-

Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică - anexa nr. 1 la
contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.1 la prezenta hotărâre;

-

Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică - Activitatea de
Producere a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, anexa nr. 2.1 la contractul de
delegare, respectiv anexa nr. 3.2.1 la prezenta hotărâre;

-

Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică - Activitatea de
Transport a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, anexa nr. 2.2 la contractul de
delegare, respectiv anexa nr. 3.2.2 la prezenta hotărâre;

-

Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică - Activitatea de
Distribuție a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, anexa nr. 2.3 la contractul de
delegare, respectiv anexa nr. 3.2.3 la prezenta hotărâre;

-

Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică - Activitatea de
Furnizare a Energiei Termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, anexa nr. 2.4 la contractul de
delegare, respectiv anexa nr. 3.2.4 la prezenta hotărâre;

-

Procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor proprietate publică, anexa nr. 4 la
contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.4 la prezenta hotărâre;

-

Indicatorii de performanţă, anexa nr. 5 la contractul de delegare, respectiv anexa nr. 3.5
la prezenta hotărâre;
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-

Programul de investiţii finanțate de operatorul regional, anexa nr. 6 la contractul de
delegare, respectiv anexa nr. 3.6 la prezenta hotărâre;

-

Contractul de furnizare a energiei termice – proiect, anexa nr. 7 la contractul de
delegare, respectiv anexa nr. 3.7 la prezenta hotărâre.

Art. 5 (1) Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti Ilfov ca împreună cu Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice – RADET şi Compania
Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. să inventarieze bunurile proprietate publică şi privată ale
municipiului București, necesare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul
deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti – Ilfov.
(2) Lista bunurilor menţionate la alin. (1) se va constitui ca anexa nr. 3 la contractul de delegare.
Art. 6 Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti Ilfov să stabilească, în condiţiile legii, nivelul redevenţei în baza listei bunurilor stabilite la art. 5.
Art. 7 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică
Bucureşti – Ilfov ca în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București să delege
gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație și
atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală
Termoenergetica București S.A.
Art. 8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului General al Municipiului București nr. 544/23.08.2018 și Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 546/23.08.2018.
Art. 9 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 87/26.02.2019, se abrogă.
Art. 10 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti - Ilfov, Regia Autonomă
de Distribuţie a Energiei Termice - RADET şi Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 147

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru
transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării
Naționale în domeniul public al Municipiului București a unei construcții și a unei
suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua
Vitan Bârzești nr. 2-4, în vederea realizării obiectivului de investiții ‖Străpungere
B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea
Vitan – Bârzești‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generală Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 3590/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 43/2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
156/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
Având în vedere Hotărârea Consiliului General nr.72/2019 privind declanșarea procedurilor de
expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
‖Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – KM 2+400 – intersecție Calea Vitan
Bârzești‖ în vederea continuării lucrărilor de interes public local;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul
public al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții ‖Străpungere B-dul Nicolae
Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – KM 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești‖, precum și
declararea din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local, a unei suprafețe de
teren de 16.182 m.p. din imobilul teren în suprafață totală de 506.389 m.p., precum și a construcției în
suprafață de 44 m.p. aflată pe acesta de la adresa Șoseaua Vitan Bârzești nr. 2-4, sector 4, București,
înscris în Cartea Funciară nr. 213049 a Municipiului București, proprietate publică a statului român și
administrat de Ministerul Apărării Naționale.
Art. 2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija
Secretarului General al Municipiului București.
Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 148

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru
transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății în
domeniul public al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat
în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 9-11, în vederea
realizării obiectivului de investiții ‖Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai
Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea Vitan – Bârzești‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Generală Infrastructură și al Direcției Patrimoniu nr. 3589/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 43/2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
156/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
Având în vedere Hotărârea Consiliului General nr. 72/2019 privind declanșarea procedurilor de
expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
‖Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II – KM 2+400 – intersecție Calea Vitan
Bârzești‖ în vederea continuării lucrărilor de interes public local;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul
public al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții ‖Străpungere B-dul Nicolae
Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – KM 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești‖, precum și
declararea din bun de interes public național în bun de interes public local, a unei suprafețe de teren de
232 m.p. din imobilul teren în suprafață totală de 16.283 m.p., situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 9-11,
sector 4, București, înscris în Cartea Funciară nr. 213102 a Municipiului București, proprietate publică a
statului român și administrat de Ministerul Sănătății.
Art. 2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija
Secretarului General al Municipiului București.
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Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 149

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu
altă destinație situat în imobilul din Bulevardul 1 Mai nr. 28, sector 6
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Relații cu Publicul și Registratură și al Centrului pentru Seniori al
Municipiului București nr. 525/ 14.01.2019;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 31/2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
31/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
Ținând cont de solicitarea nr. 893/03.09.2018 a Centrului pentru Seniori al Municipiului București;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Primăriei Municipiului București prin Direcția
Relații cu Publicul și Registratură în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a
spațiului cu altă destinație în suprafață de 96,90 m.p. situat în imobilul din București, B-dul 1 Mai nr. 28,
sector 6, în vederea desfășurării activităților specifice.
Art. 2 Predarea – primirea bunului precizat la art. 1 se va face pe bază de proces verbal predareprimire încheiat între Direcția Relații cu Publicul și Registratură, din cadrul Primăriei Municipiului
București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3 Plata tuturor utilităților, precum și a tuturor taxelor aferente spațiului rămân în sarcina
utilizatorului, respectiv Centrul pentru Seniori al Municipiului București.
Art. 4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.151/2015 se modifică în
mod corespunzător prezentei hotărâri.
Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 150
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
425/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii,
din fondul locativ de stat

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul
comun de specialitate al Direcţiei Juridic nr. 4989/05.03.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar
nr.12837/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 47/2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
159/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. f) 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. I Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 425/2018 prin care se
modifică art. 8 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform
legii, din fondul locativ de stat, anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
42/2003, se modifică și se completează cu următorul conținut:
‖ Art.8 (1) Lista cu toate spațiile libere cu destinația de locuință și terenurile aferente acestora,
aparținând domeniului public și privat al Municipiului București și domeniul privat al statului aflate în
administrarea Administrației Fondului Imobiliar, se va comunica până la data de 15 ale lunii Direcției
Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, în vederea repartizării.
(2) Face excepție de la prevederile de mai sus, lista dependințelor și anexelor libere aflate în
imobilele aflate în administrare, care va fi transmisă compartimentelor de resort constituite la nivelul
consiliilor locale, urmând ca acestea să procedeze cu celeritate la repartizarea acestora către cei
interesați, în vederea închirierii și ulterior vânzării, conform legii.
(3) Pentru repartizarea spațiilor arătate la alin. (2), comisiile constituite conform art. 2 din
Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul
locativ de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 își vor
exercita în continuare atribuțiile.‖
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Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/ 2018
rămân neschimbate.
Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 151
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil
ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019 situat
în București, strada Popa Rusu nr.11, scara 1, etaj 7, ap.31, sector 2 și
transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul
de specialitate nr. 1796.2/28.02.2019 al Direcției Patrimoniu;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 48/2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
160/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019;
Ținând cont de prevederile:
-

Articolului 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificărie și
completările ulterioare;

-

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 123
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019, având datele de identificare prevăzute în
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.
1.
Art. 3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat
între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea
procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de
inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.
Art. 4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului
imobil prevăzut la art. 1.
Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața
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cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și
acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 152

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Municipiului București – poziția 10462 – imobilul
situat în strada Radului nr. 40, sector 4
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1707422/2184/2019;
Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 49/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de
disciplină nr. 161/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
Luând în considerare:
-

Adresa nr. 1048/07.02.2019, formulată de către Biblioteca Metropolitană București;

-

Încheierea de respingere nr. 66464/07.01.2019, eliberată de Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Sectorul 4;
În conformitate cu prevederile:

-

Articolului 41 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

Articolului 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 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) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Poziția nr. 10462 din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
București, pentru imobilul din strada Radului nr. 40, sector 4, se modifică și se completează conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Toate procedurile aferente publicității imobiliare pentru imobilul prevăzut la art. 1 vor fi
efectuate prin grija administratorului, respectiv, Biblioteca Metropolitană București.
Art. 3 Biblioteca Metropolitană București are obligația ca în termen de 15 zile de la terminarea
procedurilor de publicitate imobiliară, să comunice Consiliului General al Municipiului București
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documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat
la art. 1.
Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 153

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu
titlu gratuit, a documentației tehnice reprezentând parte din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru
obiectivul de investiții ‖Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea
între strada Brașov și Terminal Tramvai 41‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București şi raportul
de specialitate nr. 154/05.03.2019 al Direcției Generală Infrastructură;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 32/2019 și raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 162/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-

Hotărârii de Guvern nr. 953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes

judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului
Bragadiru în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de
infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Pasaj suprateran
pe DJ 602 - Centura Bucureşti-Domneşti", precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de
interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
‖Penetrație Prelungirea Ghencea- Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și
Terminal 41‖;
Ținând cont de Protocolul încheiat Municipiul București și Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) înregistrat la Direcția Generală de Investiții cu nr. 296/15.04.2018;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), cu titlu gratuit, a documentației tehnice reprezentând parte din Studiul de Fezabilitate
elaborat pentru obiectivul de investiții ‖Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire
Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41‖.
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Art. 2 Municipiul București prin Direcția Generală Infrastructură, va derula în continuare investiția.
Art. 3 Direcția Generală Infrastructură din cadrul Municipiului București va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri prin întocmirea procesului verbal de predare – primire.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 154
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții
‖Obiect 21. Nod Andronache – Închidere inel median‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură – Serviciul Planificare Lucrări Mari Infrastructură nr.
166/06.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 34/11.03.2019, raportul Comisiei
economică, buget, finanțe nr. 45/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
175/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând in considerare avizul nr. 13/07.03.2019 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul
Primăriei Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivul de investiții ‖Obiectiv 11. Nod
Andronache – Închidere inel median‖, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Finanțarea proiectului se va efectua din bugetul local al Municipiului București și alte surse
legal constituite.
Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 155
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiții „Sala Multifuncțională – Complex Sportiv Lia Manoliu‖, situat în
B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, București
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate al Direcției Generale Investiții – Direcția Planificare Investiții nr. 465/07.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 35/11.03.2019, raportul Comisiei
economică, buget, finanțe nr. 44/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
176/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare avizul nr. 15/07.03.2019 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul
Primăriei Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investiții „Sala Multifuncțională – Complex Sportiv Lia Manoliu‖, situat în B-dul Basarabia nr. 37-39,
sector 2, București, conform anexei, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.
Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 156
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți lucrărilor de intervenții
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 476/08.03.2019 și al Administrației
Străzilor nr. 7560/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 36/11.03.2019, raportul Comisiei
economică, buget, finanțe nr. 47/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
177/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare avizul nr. 16/07.03.2019 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul
Primăriei Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți lucrărilor de intervenții pentru obiectivul
de investiții „Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii‖, conform anexei, ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.
Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 157
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiții
„Pasarele pietonale în Municipiul București‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 478/08.03.2019 și al Administrației
Străzilor nr. 7561/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 37/11.03.2019, raportul Comisiei
economică, buget, finanțe nr. 46/07.03.2019 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.
178/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare avizul nr. 14/07.03.2019 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul
Primăriei Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivele de investiții „Pasarele pietonale
în Municipiul București‖, conform anexelor nr. 1-8, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.
Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 158
*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018
privind proiectul ‖Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului
public de călători pe traseele 300, 330, 335‖ și a cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Direcția Fonduri
Nerambursabile nr. 1410/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 38/11.03.2019 și raportul
Comisiei juridice și de disciplină nr. 179/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;
Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului ‖Achiziționare
autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300,330 și 335‖,
cod SMIS 123862 care prevede achiziția a 25 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a
asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 65.460.965,67 lei;
În conformitate cu prevederile:
-

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

-

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2
privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45

alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
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Art. I Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018 se
modifică și va avea următorul conținut:
‖Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 1.112.490,41 lei, reprezentând cofinanțarea ‖Achiziționare autobuze electrice necesare
îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300,330 și 335‖.
Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
846/12.12.2018 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 159
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018
privind proiectul ‖Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului
public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601‖ și a cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Direcția Fonduri
Nerambursabile nr. 1408/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 39/11.03.2019 și raportul
Comisiei juridice și de disciplină nr. 180/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;
Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului ‖Achiziționare
autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381
și 601‖, cod SMIS 123863 care prevede achiziția a 33 de autobuze electrice și constatând necesitatea
de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 86.365.261,08
lei;
În conformitate cu prevederile:
-

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

-

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2
privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45

alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
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Art. I Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018 se
modifică și va avea următorul conținut:
‖Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 1.467.606,62 lei, reprezentând cofinanțarea ‖ Achiziționare autobuze electrice necesare
îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601‖.
Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
847/12.12.2018 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 160

73

CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 848/12.12.2018
privind proiectul ‖Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului
public de călători pe traseele 137 și 138‖ și a cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Direcția Fonduri
Nerambursabile nr. 1409/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 40/11.03.2019 și raportul
Comisiei juridice și de disciplină nr. 181/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;
Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului ‖Achiziționare
autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138‖, cod
SMIS 123864 care prevede achiziția a 13 autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura
resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 34.104.522,56 lei;
În conformitate cu prevederile:
-

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

-

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2
privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45

alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
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Art. I Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 848/12.12.2018 se
modifică și va avea următorul conținut:
‖Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 579.797,28 lei, reprezentând cofinanțarea ‖ Achiziționare autobuze electrice necesare
îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138‖.
Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
848/12.12.2018 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 161
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018
privind proiectul ‖Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului
public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385‖ și a cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă – Direcția Fonduri
Nerambursabile nr. 1411/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 41/11.03.2019 și raportul
Comisiei juridice și de disciplină nr. 182/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;
Luând în considerare selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului ‖Achiziționare
autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și
385‖, cod SMIS 123865 care prevede achiziția a 29 de autobuze electrice și constatând necesitatea de
a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 75.912.973,73 lei;
În conformitate cu prevederile:
-

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

-

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare ;

-

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2
privind reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate durabilă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45

alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
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Art. I Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018 se
modifică și va avea următorul conținut:
‖Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 1.290.046,49 lei, reprezentând cofinanțarea ‖ Achiziționare autobuze electrice necesare
îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385‖.
Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
849/12.12.2018 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 162
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4
al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local
cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale Societății de Transport București STB S.A. aflate
pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Transporturi nr. 4346/07.03.2019;
Văzând raportul Comisiei de relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice
nr. 14/11.03.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 42/11.03.2019 și raportul
Comisiei juridice și de disciplină nr. 183/11.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;
Având în vedere adresa Societății de Transport București STB S.A. nr. 166213/07.03.2019,
înregistrată la Direcția Transporturi nr. 4344/07.03.2019;
În conformitate cu prevederile:
-

art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările

ulterioare;
- art. 1949 și următoarele din Codul civil, 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 administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A.
și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes
public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale Societății de Transport București STB S.A.
aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București.
Art. 2 Se aprobă protocolul de asociere ce urmează a se încheia între Municipiul București,
Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4 al municipiului București, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuternicesc Primarul General al Municipiului București și Directorul General al
Societății de Transport București STB S.A. să semneze protocolul menționat la art. 2 din prezenta
hotărâre.
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Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 163

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, prin Centrul de Tineret al Municipiului Bucureşti – CTMB și
Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării evenimentului ―Campionatul European de Dans
Sportiv Grand Prix‖, la București, în perioada 04-05 mai 2019

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului
București şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism și Centrul de Tineret
al Municipiului București CTMB nr. 1290/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități
publicce nr. 15/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 184/11.03.2019 din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare adresa Federației Române de Dans Sportiv înregistrată la Cabinet Secretar
General nr. 795/6/06.03.2019 și la Direcția Cultură Învățământ Turism cu nr. 1272/07.03.2019;
În conformitate cu prevederile:
-

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

- Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a
României 2030, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 5 și pct. 6, 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 cooperare între Municipiul Bucureşti, prin Centrul de Tineret al
Municipiului Bucureşti – CTMB și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării
evenimentului ―Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix‖, la București, în perioada 04-05 mai
2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuterniceşte directorul Centrului de Tineret al Municipiului București - CTMB să
semneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti acordul de cooperare prevăzut la art.1.
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Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Centrul de Tineret al Municipiului București -CTMB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 164

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, prin Centrul de Proiecte Educaţionale şi sportive
Bucureşti – PROEDUS - și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării Concursului
Internațional ―Dance All Stars‖, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului
București şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism și Centrul de
Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS nr. 1289/08.03.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități
publice nr. 16/2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 185/2019 din cadrul Consiliului
General al Municipiului București;
Având în vedere adresa Federației Române de Dans Sportiv nr. 73/06.03.2019;
În conformitate cu prevederile:
-

Legii nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea
durabilă a României 2030 ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, 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 cooperare între Municipiul Bucureşti, prin Centrul de Proiecte
Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS și Federația Română de Dans Sportiv în vederea
organizării Concursului Internațional ―Dance All Stars‖, la București, în perioada 20-21 aprilie 2019,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuterniceşte directorul Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti PROEDUS să semneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, acordul de cooperare prevăzut la
art.1.
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Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 165

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de
avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ‖Reparații capitale Ștrand
și Baia Giulești‖
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate comun al Direcţiei de Mediu nr. 1250/20.02.2019 și Administrației Lacuri, Parcuri și
Agrement București;
Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 43/07.03.2019, raportul Comisiei
ecologice și protecția mediului nr. 7/11.03.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană
nr. 33/11.03.2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 163/07.03.2019 din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare avizul nr. 11/13.02.2019 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul
Primăriei Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 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 documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții pentru obiectivul de investiții ‖Reparații Capitale Ștrand și Baia Giulești‖, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va efectua din bugetul propriu al Municipiului
București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.
Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

Anca Daniela Raiciu
București, 11.03.2019
Nr. 166

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Municipiului București cu Academia Română în scopul
realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local
Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucureşti

şi

raportul

de

specialitate

al

Direcţiei

Cultură,

Învățământ

Turism

nr.

1082/1712355/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități
publice nr. 10/11.03.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 11/07.03.2019 și raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 164/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 152/2016 privind
aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului București în vederea depunerii candidaturii la Capitală
Europeană a Culturii în anul 2021;
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 asocierea între Municipiul București și Academia Română în scopul realizării în
comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local.
Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în
numele Municipiului București, acordul de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 Activitățile care vor decurge din parteneriatul aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre se vor
derula prin grija Muzeului Național al Literaturii Române, instituție publică de cultură de interes local în
domeniu.
Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 167
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Ciclism în
vederea organizării competiției ‖Turul României‖, în perioada 10 – 15 septembrie 2019
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate comun al Direcţiei Cultură, Învățământ Turism nr. 1213/05.03.2019 și Centrul de Tineret
al Municipiului București;
Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități
publice nr. 11/11.03.2019, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr.
3/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 165/07.03.2019 din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare adresa Federației Române de Ciclism înregistrată la Primăria Municipiului
București cu nr. 1697451/11.01.2019, la Cabinet Primar General cu nr. 183/14.01.2019 și la Direcția
Cultură, Învățământ, Turism cu nr. 216/15.01.2019;
În conformitate cu prevederile:
Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a
României 2030;
Legii nr. 69/2000 a 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) 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 cooperare între Municipiul București și Federația Română de Ciclism
în vederea organizării competiției ‖Turul României‖, în perioada 10 – 15 septembrie 2019, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește directorul Centrului de Tineret al Municipiului București să semneze,
pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.
Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Centrul de Tineret al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

Anca Daniela Raiciu
București, 11.03.2019
Nr. 168

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

86

CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.08.2018
privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale
aflate în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și
Serviciilor Medicale București
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2373/1/05.03.2019, întocmit în baza
Notelor de fundamentare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, transmise prin
adresele nr. 6456/27.02.2019 și 7061/05.03.2019, înregistrate la Direcția Managementul Resurselor
Umane cu nr. 2208/28.02.2019 și nr. 2373/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 9/07.03.2019 din cadrul Consiliului
General al Municipiului București;
Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/64201/SP/948/29.01.2019, emis de către Ministerul
Sănătății, privind structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ‖Prof. Dr.
Panait Sârbu‖, precum și avizul conform nr. XI/A/51263,5128/SP/2149/21.02.2019, emis de către
Ministerul Sănătății, privind structura organizatorică a Spitalului Cinic de Psihiatrie ‖Prof. Dr. Alexandru
Obregia‖;
În conformitate cu prevederile articolului 18, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. I Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstretică și
Ginecologie ‖Prof. Dr. Panait Sârbu‖, anexa nr. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului
București nr. 567/23.08.2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie ‖Prof. Dr.
Alexandru Obregia‖, anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
567/2018, modificată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
836/2018, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
567/23.08.2018 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
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Art. IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic de Obstretică și
Ginecologie ‖Prof. Dr. Panait Sârbu‖ și Spitalul Clinic de Psihiatrie ‖Prof. Dr. Alexandru Obregia‖ vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 169

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul General al Municipiului
București
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului
București să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română,
Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni,
lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ Turism nr. 672/K/160/18.01.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități
publice nr. 12/11.03.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 12/07.03.2019 și raportul Comisiei
juridice şi de disciplină nr. 171/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile:
-

Hotărârii Guvernului nr. 1273/2005 prin care s-a aprobat Programul Național privind
Lăcașurile de Cult – centre spirituale ale comunității;

-

Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și
completările ulterioare;

-

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural
Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie
un protocol cu Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în
parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.
Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București
și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 170
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București de a
hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu satul Ostrița, raionul Herța,
regiunea Cernăuți din Ucraina
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul
de specialitate al Direcţiei Relații Externe și Protocol nr. 337/208.02.2019;
Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități
publice nr. 13/11.03.2019, raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 172/07.03.2019 din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/350/04.02.2019 și avizul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4951/23.01.2019.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 328/13.12.2018
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicire expresă a
Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu satul
Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art.
81 alin. (2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, România
de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu satul Ostrița, raionul Herța, regiunea
Cernăuți din Ucraina.
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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 171
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului
Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al
Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea
Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017
Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului
București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 1205/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și cultură civică nr. 4/07.03.2019 și raportul
Comisiei juridice și de disciplină nr. 173/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului
București;
Ținând cont de adresa Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual
din România nr. 311/20.02.2019, înregistrată la Direcția Cultură, Învățământ, Turism cu nr.
1201/05.03.2019;
În conformitate cu prevederile:
-

Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între
Municipiul București, sectoarele Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului
București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ‖Școala Profesională Metropolitană în
sistem dual din București‖;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 și 5, 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 Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind
desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General
al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 396/28.09.2017 se modifică și va avea următorul conținut:
‖Art. 2 Se desemnează domnul Lupu Constantin pentru a coordona Comitetul de inițiativă locală,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 396/2017.‖
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.
684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei
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reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017, rămân neschimbate.
Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
București și persoana nominalizată la articolul I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

Anca Daniela Raiciu

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 172
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CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul
structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor
publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul
de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2394/1/05.03.2019;
Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 10/07.03.2019 și raportul Comisiei
juridice și de disciplină nr. 174/07.03.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin. (14) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (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 aprobă modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numirea
membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale
spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018, rămân neschimbate.
Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, spitalele și persoanele nominalizate
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului
București din data de 11.03.2019.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu

Georgiana Zamfir

București, 11.03.2019
Nr. 173

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

93

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1
SUMAR
Hotărârea nr. 72 din 26.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din data de 26.03.2019…..………..
Hotărârea nr. 73 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în
vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncţional Caraiman şi Institutul
Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ‖Ana Aslan‖ pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan‖………...………
Hotărârea nr. 74 din 26.03.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 1………………….…………………………………………………………………………………………………..……………
Hotărârea nr. 75 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă
privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit ‖Direcția de utilități publice,
salubrizare și protecția mediului‖, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate
unică de salubrizare va fi aceea de sortare………………….………………………………………………………………................
Hotărârea nr. 76 din 26.03.2019 privind mandatarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în
vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești nr. 5, Sector 1,
București…………………………………………………………………………………..………………….………………………………
Hotărârea nr. 77 din 26.03.2019 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………………….………………………………………………………………………………………………….....
Hotărârea nr. 78 din 26.03.2019 privind aprobarea Conturilor anuale de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare,
inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2018……………………………………………….………………………………
Hotărârea nr. 79 din 26.03.2019 privind aprobarea aderării Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția
Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I)..………………….………………………………
Hotărârea nr. 80 din 26.03.2019 prin care se aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București..………….…………………………………….
Hotărârea nr. 81 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. FLUVIULUI NR. 7 - SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………………………...
Hotărârea nr. 82 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA STRĂBUNĂ NR.61 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 83 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………………………..………………….……………………………………
Hotărârea nr. 84 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR.
45-47 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………...………………….………………………………
Hotărârea nr. 85 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CAȘIN NR. 12 - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………………………..………………….……………………………………
Hotărârea nr. 86 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST
DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………….………………………………
Hotărârea nr. 87 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST
DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………….………………………………
Hotărârea nr. 88 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TRIUMFULUI NR.70 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 89 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PLAVIEI NR. 27 - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………………………………….………………………………
Hotărârea nr. 90 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….……………………………………………..
Hotărârea nr. 91 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL REGIMENTULUI NR.101 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 92 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL AGATULUI NR. 102E SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 93 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GEORGE MISSAIL NR.42 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 94 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR.4 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………..………………….………………………………….
Hotărârea nr. 95 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………………………..………………….…………………………………..

94

96

97
99

101

106

108
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145

Hotărârea nr. 96 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 20 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 97 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AUTOMATIZĂRII NR.25 - SECTOR
1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….…………………………………………….
Hotărârea nr. 98 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CLUJ NR.63 - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………………………………….………………………………
Hotărârea nr. 99 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR.
22-24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI…………………………...………………….………………………………………..
Hotărârea nr. 100 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 101 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 102 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 103 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 104 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………
Hotărârea nr. 105 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………...………………….………………………………
Hotărârea nr. 106 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………...………………….………………………………
Hotărârea nr. 107 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………….………………….………………………………………………
Hotărârea nr. 108 din 26.03.2019 privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul
Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate
de animale…………………………………………………………….………………….…………………………………………………..
Hotărârea nr. 109 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă
privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în
vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind
reamenajarea bazei sportive……………………………………………………………………….……………………………………….
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din data de 26.03.2019
Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi
atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 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, modificată şi 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 Bucureşti;
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 că în data de 05.03.2019 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului
Local al Sectorului 1 nr. 364/05.12.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
Sectorului 1 pentru o perioada de 3 luni;
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 şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se alege domnul MARIAN CRISTIAN NEAGU preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru şedinţa din data de 26.03.2019.
Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 5 abţineri - contabilizate la voturi împotrivă,
conform legii şi 5 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenţi în momentul votului, astăzi, 26.06.2019,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

72

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în
vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin
Complexul Multifuncţional Caraiman şi Institutul Naţional de Gerontologie şi
Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate comun,
întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman şi Managerul Institutul
Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ‖Ana Aslan‖, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de
Direcţia Juridică şi Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 1;
Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi
taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie
socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2017 privind
asistenţa medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în
subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu
personalitate juridical;
Ţinând seama de solicitarea nr. 2222/18.03.2019 a Institutului Naţional de Gerontologie şi
Geriatrie ‖Ana Aslan‖ privind derularea Proiectului ’’Centrul de monitorizare Aslan‖, înregistrată la
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Complexul Multifuncţional Caraiman sub nr. 1642/18.03.2019;
Luând în considerare Proiectul ’’Centrul de monitorizare Aslan‖ al Institutului Naţional de
Gerontologie şi Geriatrie ‖Ana Aslan‖;
În temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin.(2) lit.j), k), q) şi alin (3), coroborat cu art.115
alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în
vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncţional
Caraiman şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ‖Ana Aslan‖ pentru derularea Proiectului
„Centrul de monitorizare Aslan‖.
Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, instituţiei
menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenţi în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

73

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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, precum și Raportul comun de specialitate
întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția Management Economic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile
publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
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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 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. - 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 referitoare la aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în
vigoare a acestei hotărâri.
Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și
Direcţia Management Resurse Umane 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 cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

74

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă
privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit
”Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat
în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi
aceea de sortare
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate întocmit
de către Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Oliver Leon Păiuși – consilier local al
Sectorului 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Utilități Publice și Serviciul
Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;
Pentru respectarea adresei Primăriei Municipiului București nr. 1740/07.02.2019, înregistrată sub
nr. 5541/11.02.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 12 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art.
25, art. 26, art. 27 și art. 28 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. a),
art. 32, art. 43 și art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Față de prevederile art. II, art. III și art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
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Cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al 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;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
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;
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 virtutea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
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Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
În concordanță cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările
ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 1271/2018 privind procedura și
criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de
ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;
Având în vedere faptul că, autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și
controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung
a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de
urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare
economico-socială a unităților administrativ-teritoriale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) punctul 14, art.
45 alin. (2), art. 73, art. 80, art. 81 alin. (1), alin. (2) lit. e) și lit. h), alin. (3), 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. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind
înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit ‖Direcția de utilități
publice, salubrizare și protecția mediului‖, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local
al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare.
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Art. 2. - În baza împuternicii exprese a Consiliului General al Municipiului București prevăzută la
art. 1, a avizului prealabil și obligatoriu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și în temeiul
prevederilor art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va supune
aprobării Consiliului Local al Sectorului 1, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcției de utilități publice, salubrizare și
protecția mediului.
Art. 3. - (1) Finanțarea Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului se va face
integral de la bugetul local, din venituri proprii, precum și din donații și sponsorizări provenite, în
condițiile legii, de la persoane fizice sau juridice române sau străine.
(2) Conducătorul Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului va îndeplini, potrivit
legii finanțelor publice locale, funcția de ordonator terțiar de credite.
Art. 4. - Personalul Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului va fi format din
funcționari publici și personal contractual, iar numărul maxim de posturi care va fi stabilit este exceptat
de la aplicarea 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.
Art. 5. - Cheltuielile de personal necesare numărului maxim de posturi care va fi stabilit pentru
Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, vor respecta întocmai prevederile art. 38
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene și prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului
1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, Direcția Management Economic,
Direcția Juridică, Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor
organizatorice menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti și Consiliului General
al Municipiului București.
Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 4 abțineri – contabilizate la voturi împotrivă,
conform legii și 2 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019,
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în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

75

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind mandatarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector
1, în vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în
str. Băiculești nr. 5, Sector 1, București
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate întocmit
de Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență
Electorală, Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
Raportat la dispozițiile Codului de Procedură Civilă și cele ale Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia s-a deschis procedura de insolvență
împotriva Companiei Coresi S.A.;
Văzând Caietul de sarcini nr. 11053/09.03.2017 privind valorificarea proprietății imobiliare aflate
în patrimoniul Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi S.A;
Raport de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat Valentin Zecheru asupra imobilului situat în
Str. Băiculești nr. 5, Sectorul 1;
Ținând cont de adresa Victrix Capital S.P.R.L., administratorul judiciar desemnat al Companiei
Naționale a Imprimeriilor Coresi S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr.
3921/2019;
În temeiul art.45 alin (3) 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. – (1) Se mandatează Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în

106

vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești nr. 5,
Sector 1, București.
( 2) Imobilul pentru care Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 este
mandatat să efectueze procedurile legale necesare achiziționării, este identificat cu

IE 206838 și

înscris în Cartea Funciară nr. 206838, fiind compus din teren în suprafață masurată de 21.814 mp
(21.800 mp din acte) și construcții, după cum urmează:
- Lot 1 – Estacada, în suprafață de 211mp;
- Lot 2 în suprafață de 21474,81 mp – teren de fotbal ce îndeplinește condițiile de
dimensiuni stabilite de UEFA și pe cele naționale (85,86 m x 173,40m), împreună cu
căile de acces la acesta și construcția-vestiar, în suprafață construită la sol de 189,32
mp;
- Lot 3 - Construcție - locuință prototip P+M (doar una din cele două locuințe cuplate) în
suprafață construită la sol de 124 mp, construită pe suprafața de 21814 mp;
Art. 2. – Suma limită pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 9.974.208,80 lei, un
procent de 80% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 12.467.761 lei, astfel cum
rezultă din Raportul de Evaluare menționat în Caietul de sarcini nr. 11053/09.03.2017, la care se
adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.
Art. 3. – Ulterior achiziției, imobilului prevăzut la art. 1 i se va menține destinația actuală de bază
sportivă.
Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru,
Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și
Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor
menţionate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.
Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 2 abțineri – contabilizate la voturi împotrivă,
conform legii și 3 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019,
în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

76

Data:

26.03.2019
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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 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul
Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile stabilirii 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 contenciosului administrativ nr. 554/2004, 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 și completările ulterioare 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 dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicată, 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;
Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002
pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor privind aprobarea
organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului propriu de specialitate;
Potrivit

prevederilor

Dispoziției

Primarului

Sectorului

1

al

Municipiului

București

nr.

3258/28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al
Municipiului București;
Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor
Publici nr. 50329/2018;
Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date nr. 4422209 din 01.10.2018 privind ștatul de funcții al 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 989 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. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 referitoare la aprobarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului
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Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 îşi încetează
valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane și
Direcția Management Economic 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 cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

77

Data:

26.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Conturilor anuale de execuţie pe surse de finanţare,
Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora,
la data de 31 decembrie 2018
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate
nr.G880/11.03.2019, întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art.57 alin (1) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti
nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor
privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei
bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea
bugetului general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) lit. a), art. 63 alin (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la
data de 31.12.2018, conform anexelor :
Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ;
Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1;
2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr.2.1.6; 2.1.6.1
(2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.1.6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.6 ; 2.1.6.7 ;
nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3 ; 2.1.7.4); 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 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3;
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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; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4); nr.2.1.13 (2.1.13.1).
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 31.12.2018, conform
anexelor :
Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1 (3.1.1); 3.2 (3.2.1);
Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; 4.1.1.1 (4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2); 4.1.1.2
(4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2; 4.1.1.2.3); 4.1.1.3; nr. 4.1.2 (4.1.2.1);
Art. 3. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al
Sectorului 1 la data de 31.12.2018, 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 31.12.2018, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1).
Art. 5. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia
Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman 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 Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor
menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

78

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării Direcției Generale de Asistență Socială Socială și
Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I)
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de
specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,
precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management
Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție
socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 66/31.01.2019 privind
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la aderarea la rețeaua
Eurocarers, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. f), art.81 alin.(2) lit.n) și q) 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 aderarea Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului
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Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I), cu plata taxei anuale de
apartenență.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 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 cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

79

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
prin care se aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de
specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,
precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management
Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și
protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, 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;
Luând în considerare prevederile art.1 alin. (2) și alin. (5) din Anexa la Ordinul ministrului muncii
și justiției sociale nr. 2525/07.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), 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 organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București, după cum urmează:
Coordonator echipă mobilă:
Sorin Dobra - șef serviciu Intervenție în Regim de Urgență
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Membri:
Radu Luciana Manuela - asistent social
Lupu (Butnaru) Alina-Mihaela - asistent social
Geambașu Costin - asistent social
Done Sorin - asistent social
Huduncă Oana Vasilica - asistent social
Comândaru Cristina Andreea - asistent social
Perian Florina Sonia - asistent social
Anițoae Andreea Oana - asistent medical comunitar
Iancu Lilian - asistent medical comunitar
Lungu Maria - referent.
Art. 2. - Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, va asigura echipei mobile pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București, un mijloc de transport,
aflat în dotarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, costurile de
utilizare fiind asigurate în integralitate din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.
Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sectorul 1 și echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza
sectorului 1 al municipiului București 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 cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

80

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. FLUVIULUI NR. 7 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1765/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al
Sectorului 1;

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 3/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 21835/04.01.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 186/ZP/06.02.2018;

-

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Dana
Gilda C.D. Ciobotărașu.

Ţinând seama de prevederile:
•

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

•

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;

•

Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

•

P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu
H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi H.C.G.M.B. nr.
224/15.12.2015;
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•

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se respinge documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. FLUVIULUI NR. 7 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI.
Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost respinsă întrunind un număr de 11 voturi pentru, 3 abțineri – contabilizate
la voturi împotrivă, conform legii și 10 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului,
astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39
alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

81

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. STRĂBUNĂ NR. 61 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1764/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 4/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.
7371/11.07.2018.

-

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de
ing. Alina Maria Anca V.U.I.

-

Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 515/ZP/22.03.2018.

-

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Carmen Botez și studiu de
însorire însușit de urb. Alexandra P.Ghe. Bogdan.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 259/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului.
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. STRĂBUNĂ NR. 61 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 4/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu
Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere – contabilizată la voturi
împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința
ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

82

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1763/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 5/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 21767 din 12.12.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de peisagist diplomat Ioana S. Catană și
ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela A. Glinischi.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 5/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu
Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru și 2 abțineri – contabilizate la voturi
împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința
ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

83

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 45-47 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1762/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 6/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.
13445/10.08.2018;

-

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de
ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Iulia R.Ș. Alexandrescu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins
între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului
șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef
nr.13/28.07.2014 ;
•

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului
local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare
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a teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 4547 - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 6/13.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere – contabilizată la voturi
împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința
ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

84

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. CAȘIN NR. 12 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1761/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 7/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 20120/29.11.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb.
Aurelia-Carmen C. Botez.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. CAȘIN NR. 12 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 7/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu
Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 23 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

85

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1760/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 8/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9373/10.08.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

-

Adresă Agenția Națională „Apele Române‖ nr. 9153/04.09.2018;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Alexandru Popescu și ilustrare
volumetrică însușită de arh. Veturia Marta Fl. Bulie.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST
DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului
Şef nr. 8/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în
Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

86

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1759/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 9/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9376/13.08.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

-

Adresă Agenția Națională „Apele Române‖ nr. 9153/04.09.2018;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Alexandru Popescu și ilustrare
volumetrică însușită de arh. Veturia Marta Fl. Bulie.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST
DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului
Şef nr. 9/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în
Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este
valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

87

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. TRIUMFULUI NR. 70 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1758/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 10/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12391/18.09.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Daniela Glinischi.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
•

P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
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teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se respinge documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. TRIUMFULUI NR. 70 - SECTOR
1, BUCUREŞTI.
Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost respinsă întrunind un număr de 13 voturi pentru, 1 abținere –
contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, din 21 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

88

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. PLAVIEI NR. 27 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1757/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 11/13.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9703/24.08.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Dana
Gilda C.D. Ciobotărașu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.201;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. PLAVIEI NR. 27 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 11/13.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și
cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 5 abțineri – contabilizate la voturi
împotrivă, conform legii, din 21 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința
ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

89

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1

134

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1755/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 13/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 23201 din 28.12.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Laura-Andreea Dobrescu și
ilustrare volumetrică însușită de arh. Mircea Radu Savu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR
1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 13/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și
cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 21 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

90

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
DRUMUL REGIMENTULUI NR. 101 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1754/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 14/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 22407/14.12.2018.

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de Arh. Adriana Caraza și ilustrare
volumetrică însușit de arh. Octavian Vasile M. Barba.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL REGIMENTULUI NR.101 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 14/14.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 21 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

91

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
DRUMUL AGATULUI NR. 102E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1753/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 15/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18726/07.11.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

-

Acord Apele Române nr. 15541/MC din 10.01.2019;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Daniela
A. Glinischi.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
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teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL AGATULUI NR. 102E SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.15/14.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 21 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:
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Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. GEORGE MISSAIL NR. 42 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1752/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 16/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.
17318/16.10.2018.

-

Studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță

-

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de Arh. Ionuț V. Constantin.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. GEORGE MISSAIL NR. 42 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 16/14.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:
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Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR.4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1751/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 17/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.
23625/11.01.2019.

-

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de
ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

-

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Laur Lupescu Soare și studiu
de însorire însușit de arh. Simona Elena Văleanu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 4 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 17/14.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 vot împotrivă, din 20 de consilieri
prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1,
convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

94

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1750/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 18/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 19122 din 20.11.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de dr. arh. Radu Pană și ilustrare
volumetrică însușită de arh. Doina Marilena V. Ciocănea.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 18/14.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și
cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 abținere – contabilizată la voturi împotrivă,
conform legii și 1 vot împotrivă, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în
ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

95

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 20 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1749/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 19/14.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 22189/10.12.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist dr. ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Radu
Lucian George V. Popescu;

-

Avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 221597/19.04.2017, Avizul Ministerului Apărării
Naționale nr. DT-2325/19.04.2017, Avizul Serviciului Român de Informații nr. 54.288/11.10.2018,
Avizul Ministerului Afecrilor Interne nr. 4.281.910/05.05.2017.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 20 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 19/14.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

96

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. AUTOMATIZĂRII NR. 25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1748/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 20/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.
20119/04.12.2018.

-

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de
ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu.

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Aurelia
Carmen Botez.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. AUTOMATIZĂRII NR.25 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 20/15.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 abținere – contabilizată la voturi
împotrivă, conform legii, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința
ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

97

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. CLUJ NR. 63 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1747/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 21/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.
23625/11.01.2019.

-

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de
ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

-

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Laur Lupescu Soare și studiu
de însorire însușit de arh. Simona Elena Văleanu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. CLUJ NR. 63 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. nr. 21/15.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1
și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

98

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR. 22-24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1746/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 22/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 22187/10.12.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Simona
Marilena I. Butnariu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR.
22-24 - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 22/15.02.2019,
prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

99

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. MIRCEȘTI NR. 3 ( fost 3-3A)- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1745/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 23/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 13446/09.08.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Iulia R.S.
Alexandrescu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 23/15.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

100

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1744/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 24/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16089/16.10.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație
notarială proprietar cu încheierea de autentificare nr. 6048/21.12.2018 – Societatea Profesională
Notarială Biroul Notarilor Publici Asociați Dănăcică Mihaela-Daniela și Marinică AlexandraMagdalena;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircea Radu N. Savu și ilustrare
volumetrică însușită de arh. George-Cristian Partnoi;

-

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 27641/1571/29.11.2018.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
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teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 24/15.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

101

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1743/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 25/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16088/19.10.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarațiile
notariale ale proprietarilor cu încheierile de autentificare nr. 45/16.01.2019 – Societatea
Profesională Notarială „Dignitas‖ și nr. 43/16.01.2019 - Societatea Profesională Notarială
„Dignitas‖;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircea Radu N. Savu și ilustrare
volumetrică însușită de arh. Radu Ciugurdean-Toma;

-

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 31234/1656 din 03.12.2018.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
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teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 25/15.02.2019, prezentat în
anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

102

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1742/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 26/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16083/11.10.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație
notarială cu încheierea de autentificare nr. 5143/20.12.2018 – Birou Notarial Public „Laura Badiu
și Lidia Drăgan‖;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și
ilustrare volumetrică însușită de arh. Emanuel Bogdan Bobic;

-

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 22463/982 din 20.09.2018.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 26/15.02.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

103

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1741/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 27/15.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10825 din 20.07.2017 și Notă Internă Direcția
Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală nr. N.68/13.02.2019;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă declarație
notarială proprietar cu încheierea de autentificare nr. 6151/18.12.2018 – B.I.N. – Covariuc Ioan;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Eugenia-Emilia Ferședi și ilustrare
volumetrică însușită de urb. diplomat Nicoleta V. Apăvăloaie;

-

Aviz S.C. Veolia Apa Servicii S.R.L. nr. D435 din 20.08.2018;

-

Acord Ministerul Transporturilor nr. 35093 din 21.09.2017, Aviz Compania Națională de Căi
Ferate „CFR‖ – S.A. – Direcția Tehnică nr. 7/5/1005/20.09.2017, Aviz Aviz Compania Națională
de Căi Ferate „CFR‖ – S.A. – Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/11/377 din 17.08.2017.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
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ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.Z. „Aleea Teișani nr. 210-212 și nr. 214-216‖ aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 334/31.10.2016, avizul
arhitectului șef nr. 2/06.01.2016 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se respinge documentaţia de urbanism P.U.D. – ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 SECTOR 1, BUCUREŞTI.
Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost respinsă întrunind un număr de 6 voturi pentru, 8 abțineri – contabilizate
la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, din 20 de consilieri prezenți în momentul votului,
astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39
alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

104

Data:

26.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1769/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
- Avizul Arhitectului Șef nr. 30/18.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;
- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10563 din 23.08.2018;
- Studiu de rețele însușit de specialist dr. ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu;
- Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Radu
Lucian George V. Popescu.
Ţinând seama de prevederile:
• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 30/18.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și
cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

105

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1837/18.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. 31/18.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 15624/11.10.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Eugen M. Ionescu;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Mircea
Radu N. Savu.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 31/18.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și
cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

106

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)
STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

-

Raportul de specialitate nr. E/1890/20.02.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în
competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
Văzând documentele emise:
-

Avizul Arhitectului Șef nr. R320/20.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2951/12.03.2018;

-

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

-

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. George-Daniel Roșu și ilustrare
volumetrică însușită de urb. Aurora Gabriela M. Pavel;

-

Avizul Ministerului Transporturilor nr. 42365/31.10.2018, Avizul Compania Națională de Căi
Ferate ‖CFR‖-S.A. – Direcția Dezvoltare nr. 6/6/1675/29.10.2018, Avizul Compania Națională de
Căi Ferate ‖CFR‖-S.A. – Consiliul Tehnico-Economic nr. R2/18/398/06.09.2018.
Ţinând seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
cu modificările şi completările ulterioare;
• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B.
nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;
• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. R320/20.02.2019, prezentat în Anexa nr. 1
și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și
este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:

107

Data:

26.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1

170

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din
cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Șos.
Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de
Poliţia Locală Sector 1- Serviciul Poliţia Animalelor, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit
de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție
socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
locală, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru
protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
Ținând seama de prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând

prevederile

Hotărârii

Guvernului

României

nr.

1332/2010

privind

aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale;
Având în vedere Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru
Siguranța Animalelor – ANSVSA nr. 31/2008 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.170/2017 privind utilizarea
câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a
Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale;
În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind utilizarea privind utilizarea câinilor fără stăpân
neadoptaţi din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în
Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale, conform Anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă Contractul de adopție a câinilor menționați la art. 1, conform Anexei nr. 2, care
face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Costurile necesare desfășurării activităților ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi
suportate din bugetul local al Sectorului 1.
Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Local al Sectorului 1 nr. 170/2017 privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul Centrului
Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în
activităţi asistate de animale.
Art. 5. - (1) - Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 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 cu unanimitate de voturi din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă
privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și
Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a
cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei
sportive
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate
întocmit de Direcţia Investiţii și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 1;
Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și
taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport,
mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință
gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului
Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român, cu modificările și
completările ulterioare;
Urmare a scrisorilor de intenție ale Federației Române de Tenis, înregistrate la Sectorul 1 al
Municipiului București sub nr. 37422/13.09.2018, 46389/05.11.2018 și respectiv 48442/16.11.2018
privind propunerea unui parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de
Tenis privind reamenajarea bazei sportive de tenis;
În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2), lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind
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încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română
de Tenis în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare
pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive.
Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcția Management Economic și Direcţia
Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților
menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.
Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 20 de consilieri prezenți în
momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată
în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu
SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan
Nr.:
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
pentru alegerea președintelui de ședință
pe o perioadă de 3 luni
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o
perioadă de 3 luni;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 26171/26.02.2019 prezentat de către Direcția Administrație Publică
Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Propunerea domnului Popescu Dan - Cristian, Viceprimarul Sectorului 2, pentru ca domnul
consilier local Alexandru Adrian să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel
cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu
modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se alege domnul consilier local Alexandru Adrian președinte de ședință al Consiliului Local
al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: aprilie, mai și iunie 2019.
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Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 42
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016
privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată
prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018
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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 26175/26.02.2019 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Acordul încheiat între doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela și domnul consilier local
Șerpescu Cătălin Constantin, înregistrat la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul al Primăriei
Sectorului 2 sub nr. 24380/21.02.2019;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și
funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. I Se modifică și se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.
102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2,
modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 140/2018, astfel:
- se înlocuiește doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela (PNL) membru în Comisia de
Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și
Relația cu Asociațiile de Proprietari cu domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin (PMP);
- se înlocuiește domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin (PMP) membru în Comisia
pentru Relația cu Patronatul, Sindicatele și I.M.M.- urile, cu doamna consilier local Lăzăroiu Ioana
Gela (PNL).
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, rămân aplicabile.
Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 43
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat
care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
începând cu anul școlar 2019 – 2020
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de
învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
începând cu anul școlar 2019 - 2020;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 10282/28.01.2019 întocmită de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 12227/13.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Cererea de schimbare a denumirii, precum și fundamentarea schimbării denumirii nr.
180/18.01.2019 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
sub nr. 625/18.01.2019 înaintată de Școala Gimnazială Specială nr. 2;
- Hotărârea nr. 51/16.01.2019 emisă de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale
nr. 2;
- Avizul nr. 03/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;
- Avizele Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația
cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație
din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere prevederile cuprinse în:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;
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- Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea
Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului
București;
- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat Școala
Gimnazială Specială nr. 2, cu sediul în București, Str. Popa Petre, nr. 31, Sector 2, în CENTRUL
ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1, cu sediul în București, Str. Popa Petre nr. 31,
Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar de stat vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 44
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar
articular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
începând cu anul școlar 2019 – 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de
învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
începând cu anul școlar 2019 - 2020;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 16948/08.02.2019 întocmită de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 19107/19.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Cererea de schimbare a denumirii, precum și fundamentarea schimbării denumirii înregistrate la
Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 1727/07.02.2019
înaintate de Grădinița cu Program Prelungit ,,Angel’s Academy‖;
- Hotărârea nr. 329/20.04.2017 emisă de Consiliul de Administrație al Grădiniței ,,Angel’s
Academy‖;
- Avizul nr. 02/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația
cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație
din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere prevederile cuprinse în:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;
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- Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea
Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului
București;
- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educației nr. 4561/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de
învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit ,,Angel’s Academy‖ din Municipiul
București.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița
,,Angel’s Academy”, cu sediul în București, Str. Măgura Vulturului, nr. 38, Sector 2, în Grădinița cu
Program Prelungit ,,Angel’s Academy”, cu sediul în București, Str. Măgura Vulturului nr. 38, Sector
2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar particular vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 45
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar
particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
începând cu anul școlar 2019 – 2020
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de
învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
începând cu anul școlar 2019 - 2020;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 18911/12.02.2019 întocmită de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 19177/15.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Cererea de schimbare a denumirii, precum și fundamentarea schimbării denumirii înregistrate la
Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 1945/12.02.2019
înaintate de Grădinița cu Program Prelungit ,,Kids First‖;
- Hotărârea nr. 14/20.08.2018 emisă de Consiliul de Administrație al Grădiniței ,,Kids First‖;
- Avizul nr. 01/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația
cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație
din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere prevederile cuprinse în:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea
Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului
București;
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- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educației nr. 4906/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de
învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit ,,Kids First‖ din Municipiul București.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița
,,Kids First”, cu sediul în București, Str. Sică Alexandrescu, nr. 20, Sector 2, în Grădinița cu Program
Prelungit ,,Kids First”, cu sediul în București, Str. Sică Alexandrescu nr. 20, Sector 2, conform anexei
ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar particular vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 46
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2
nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Sector 2
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la
Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Sector 2;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 34872/12.03.2019 întocmită de Directorul Executiv al Direcției
Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub
autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 36622/15.03.2019 prezentat de Direcția Management Resurse
Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul nr. 39268/2017 emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind funcțiile
publice din cadrul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și
Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și
Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2.
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În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. I Se modifică și se completează Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2
nr.175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv art.
6, art. 7, art. 19, art. 24, art. 27, art. 29 și art. 30, conform anexei ce conține un număr de 7 pagini și
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.175/2017 privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, rămân aplicabile.
Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la
sediul Primăriei Sectorului 2.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 47
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului
pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care
însoțesc distribuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi
distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor
educative care însoțesc distribuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 36237/14.03.2019 prezentată de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 38413/19.03.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Procesul - verbal încheiat la data de 06.03.2019 cu ocazia ședinței Comisiei Municipiului
București pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru școli în perioada 2017-2023, care a aprobat produsele ce urmează a fi oferite
preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ din municipiul București și măsurile educative ce se
vor implementa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat la Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 3747/13.03.2019;
- Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații
cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar,
precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de
către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
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- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în
perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 2018, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al
României în perioada 2019 - 2023, după cum urmează:
- mere - cel puțin 100 grame/bucata;
- lapte tratat termic - UHT - 200 ml./porție;
- produse de panificație - corn sau baton și biscuiți - 80 grame/porție.
Art. 2 Se aprobă măsurile educative ce vor fi implementate în anul școlar 2018 - 2019 la nivelul
unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, respectiv cele constând în
activități practice alcătuite din vizite la ferme de animale și grădini/livezi pomicole, precum și în activități
curriculare, extra curriculare și extrașcolare.
Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Achiziții și Contracte Publice din
cadrul Primăriei Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,
precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 48
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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HOTĂRÂRE
privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de
Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018
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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an
a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 1226/14.03.2019 prezentată de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 39398/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
- Adresa nr. 177/04.03.2019 prezentată de Clubul Sportiv Școlar ―Dinamo‖, înregistrată la Direcția
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 3079/04.03.2019;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționarea a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar,
modificat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4110/2018;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea
Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își
desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile
sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare;
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită pe
termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2, în suprafață de 69,03
mp. către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo‖;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea
Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu situat în
imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2, în suprafață de 69,03 mp. către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo‖,
unitate de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar, pentru desfășurarea de
activități administrative.
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în
folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în
suprafață de 69,03 mp către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo”, rămân aplicabile.
Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Generale
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și Directorul unității de învățământ preuniversitar
de stat, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 49
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019
în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru
anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 30089/05.03.2019 întocmit de Biroul Spațiu Locativ -Direcția Relații
Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului,
Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru
Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în
data de 28.02.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de
locuințe pentru tineri destinate închirierii;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
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- Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de
obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii‖,
derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂȘ T E

Art. 1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2019, conform criteriilor cadru prevăzute
în H.C.L. Sector 2 nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii – medici rezidenți care au depus dosare până la data
de 31 decembrie 2018 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr.
152/1998, republicată.

Art. 2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri–medici rezidenți
situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 și 2, după
cum urmează:
Anexa nr. 1 - locuințe cu o cameră

– 27 poziții.

Anexa nr. 2 - locuințe cu două camere

– 9 poziții.

Total – 36 poziții.

Art. 3 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților
în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor.
Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința
publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării
oficiale a prezentei hotărâri de către Secretariatul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului
București.
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Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul
aparatului propriu de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 50
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

196

ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului Bucureşti;
Analizând:
-Raportul de specialitate nr. 27716/28.02.2019 întocmit de Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul
Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi inovaţie din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 Bucureşti nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter
temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2
București;
- Amendamentul formulat de către domnul consilier local Alexandru Adrian, astfel cum a fost
consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 29.03.2019;
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 privmodificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 efectuat la 31.10.2018;
- Procesul Verbal de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului
București aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 nr. 30058/05.03.2019;
- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 2760/19.12.2018 de stabilire a Comisiei speciale de
inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București precum si a Comisiei
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tehnice de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate in
administrarea Consiliului Local Sector 2;
- Adresele nr. 2255/19.10.2018 si nr. 207/14.01.2019 transmise de Primăria Municipiului
București – Direcția Patrimoniu, înregistrate la Serviciul Registratura, Relații cu Publicul sub nr.
117296/24.10.2018 si 5048/15.01.2019.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1. Se aprobă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București,
aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, in conformitate cu anexele nr. 1 - 3 ce cuprind
un număr de 243 file si care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi
însușita.
Art. 3. Direcția Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre structurilor si
persoanelor cu sarcini in executare.
Art. 4.(1) Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Municipiului București.
(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunica instituțiilor interesate si pot fi consultate la
sediul Primăriei Sectorului 2.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 51
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli necesare desfășurării
unor activități în cadrul proiectelor organizate de
Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de
cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural ,,Mihai
Eminescu”;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 20310/14.02.2019 prezentată de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu‖,
serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Raportul de specialitate nr. 23091/28.02.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de
Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă,
precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București
- 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:
- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și
desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel
cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr.73/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 343/2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2019 privind stabilirea unor normative proprii de
cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1. Se aprobă normativele și limitele maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități
în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu‖, conform anexei ce conține o
pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu‖, instituție aflată sub
autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 52
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.309/2018 pentru
aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018-2019
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2
al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local Sector 2 nr.309/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar
2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului
București
Analizând:
- Nota de fundamentare nr.38511/19.03.2019 prezentată de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40124/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de
Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum
și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin.(7),
coroborat cu art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d ).
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011, privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu
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modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr. 3470/2012;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j).și alin.(4) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
HOTĂRĂȘTE
Art. I Se modifică și se completează articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.
309/2018, după cum urmează:
,, Art. 1 Se aprobă un număr de 20.000 burse ce se vor acorda elevilor din învățământul
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului București, aferente Semestrului II al anului
școlar 2018 - 2019. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.”
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018 pentru aprobarea
numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.
Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului, Direcția Economică, Direcția Generală
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar
de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.
Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 53
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi,
centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin
pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la
asistenți maternali profesioniști pe anul 2019
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în
sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de
asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la
asistenți maternali profesioniști pe anul 2019;
Analizând:
- Raportul de Specialitate nr. 40078/21.03.2019 și Nota de Fundamentare nr. 40077/21.03.2019
prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de
interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40462/22.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Raportul de specialitate nr. 39421/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de
Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și
Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea
Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
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- Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de
personal, modificată prin H.G.R. nr. 417/2018;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli
aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si
promovarea drepturilor copilului;
- Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidențiale;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității
de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și
funcționare a creșelor și a unități de educație timpurie antepreșcolară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de
care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special
preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2019 pentru un copil care beneficiază de
protecție în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de
servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea
copilului și la asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde o pagină și care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Costul mediu anual, aprobat în condițiile art. 1 se va comunica consiliilor județene, locale
și municipale care au copii protejați în sistemul de protecție al Sectorului 2.
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Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi
documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale, la finanțarea
activităților de îngrijire și protecție a copilului în condițiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile până la data aprobării unei alte hotărâri a
Consiliului Local al Sectorului 2, dată la care acestea încetează de drept.
Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 54
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în
cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2,
pentru anul 2019
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană
adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru
persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 2, pentru anul 2019;
Analizând:
- Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 36214/15.03.2019 prezentate de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub
autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 39425/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40103/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului,
Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe
și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea
Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidențiale;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înființarea și funcționarea
instituțiilor de protecție socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate
sub autoritatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului
de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 2.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul
Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 2 în cuantum de 6.274 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce
beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică nr. 1 în
cuantum de 5.451 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică nr. 2 în cuantum de 5.936 lei, costul mediu
lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuințelor Protejate în cuantum de 5.592 lei, costul mediu
lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu în cuantum de 1.070 lei, pentru anul 2019.
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Art. 2 Costul mediu lunar, aprobat în condițiile art. 1, se va comunica consiliilor județene, locale și
municipale care au persoane adulte cu handicap protejate în sistemul de protecție de tip rezidențial al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.
Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi
documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale la finanțarea
activităților de îngrijire și protecție a persoanelor adulte cu dizabilități în condițiile prevăzute de Legea
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 55
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

208

ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și
a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice
Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană
adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice
Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru
anul 2019;
Analizând:
- Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 36202/15.03.2019 prezentate de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub
autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 39422/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40112/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului,
Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe
și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea
Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

209

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidențiale;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării
proiectului ,,Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța‖ ;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 223/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării
Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană vârstnică încadrată în gradul I de dependență,
protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 4.337 lei,
costul mediu lunar/persoană vârstnică încadrată în gradul II de dependență, protejată în cadrul
Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 3.891 lei și costul mediu
lunar/persoană vârstnică încadrată în gradul III de dependență, protejată în cadrul Centrului Rezidențial
pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 3120 lei, pentru anul 2019.
Art. 2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în
gradul I de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța
și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 1.251 lei, contribuția lunară de întreținere
datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul II de dependență, protejate în cadrul Centrului
Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de
1.122 lei și contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul III de
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dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de
susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 900 lei.
Art. 3 Se aprobă Metodologia de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorată de
persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/
sau de susținătorii legali ai acestora, conform anexei care cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 56
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului ,,CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți”
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,CUPA BEST OF 2 la
baschet fete și băieți”;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 26789/26.02.2019 prezentată de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu‖,
serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Raportul de specialitate nr. 27426/01.03.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de
Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă,
precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1330/27.03.2019;
- 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:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și
desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel
cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 343/2018.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
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H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1. Se aprobă proiectul ,,CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți‖ realizat de Centrul
Cultural ,,Mihai Eminescu, în perioada aprilie-mai 2019, conform anexei ce conține 3 pagini și face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu‖, instituție aflată sub
autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 57
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152
din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la
H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 775/21.02.2019 prezentată de Direcția Generală pentru
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 20023/27.02.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și
Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de
Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum
și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de
către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea
Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își
desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile
sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
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H O T Ă R ĂȘ T E
Art. I Se aprobă modificarea poziției nr. 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din
04.12.2003, conform anexelor nr. 1 - 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea
Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își
desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile
sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare, rămân aplicabile.
Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 58
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „PANTELIMON 301”
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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „PANTELIMON 301”;
Analizând:
- Nota de fundamentare nr. 20308/14.02.2019 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu,
instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Referatul nr. 791/22.02.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 30054/05.03.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Raportul de specialitate nr. 21681/19.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de
Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum
și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și
desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel
cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018;
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În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1. Se aprobă proiectul „PANTELIMON 301” desfășurat de Centrul Cultural Mihai Eminescu,
instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,
potrivit anexelor nr. 1 – 2 ce conțin un număr de 14 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu‖, instituție aflată sub
autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 59
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 16 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru
obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 ”Amenajare locuri de joacă
pentru copii – Calea Moșilor nr. 296”
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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 ”Amenajare locuri de joacă
pentru copii – Calea Moșilor nr. 296”;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 3132/05.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40424/22.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții Contracte Publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 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 și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public
Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;
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 și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
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Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de
investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând ‖Amenajare locuri de joacă pentru copii –
Calea Moșilor nr. 296, Sector 2, București‖, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 8 pagini și
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a lucrărilor de ‖Amenajare locuri de joacă pentru copii – Calea Moșilor
nr. 296, Sector 2, București‖ este de 198.513,46 lei inclusiv TVA din care C+M 146.084,58 lei inclusiv
TVA.
Art. 2 Se aprobă realizarea proiectelor ‖Amenajare locuri de joacă pentru copii – Calea Moșilor
nr. 296, Sector 2, București‖, obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului
București.
Art. 3 (1) Lucrările de amenajare ‖Amenajare locuri de joacă pentru copii – Calea Moșilor nr.
296, Sector 2, București‖, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți
economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.
(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor
legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.
(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2
competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.
Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 60
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015
pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în
folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta
activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 39349/20.03.2019 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu,
Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;
- Nota de fundamentare nr. 39338/20.03.2019 transmisă de Administrația Domeniului Public
Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 39824/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei
activități în folosul comunității, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului
Public Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 345/2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de
muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului
București.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art.

I.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea

domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului
2 al Municipiului București, se modifică și se completează conform anexei ce conține un număr de 2
pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor
de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului
București, rămân aplicabile.
Art. III. Primarul Sectorului 2 și Directorul Administrației Domeniului Public Sector 2, vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 61
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru
obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 ”Reabilitare parcări de reședință –
7 locații din Sectorul 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 ”Reabilitare parcări de
reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 3157/05.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 37781/18.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 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 și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;
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 și completările ulterioare;
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În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de
investiții ”Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit
anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 28 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de ”Reabilitare parcări de reședință - 7 locații
din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 2.626.406,96 lei inclus TVA din care C+M 1.283.317,45
lei inclus TVA.
Art. 2 (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor ”Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din
Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați,
desemnați pe baza licitațiilor publice.
(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor
legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.
(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 și 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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 62
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 31 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru
obiective de investiții de interes local din Sectorul 2
”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 ”Reabilitare sisteme
rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 3157/05.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 37775/18.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 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 și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public
Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;
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 și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
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H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1.(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de
investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând ”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din
Sectorul 2 al Municipiului București”, potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 19 pagini care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a lucrărilor de ”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al
Municipiului București” este de 17.073.275,09 lei inclusiv TVA din care C+M 13.183.579,38 lei inclusiv
TVA.
Art. 2 Se aprobă realizarea proiectelor ”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al
Municipiului București”, obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.
Art. 3 (1) Lucrările de amenajare ”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al
Municipiului București”, cuprinse în anexele nr. 1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici
specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.
(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor
legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.
(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2
competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.
Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 63
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în
folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul
Tineretului “Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector
2 nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.
32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2
către Teatrul Tineretului “Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2
nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 39370/21.03.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și
Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Raportul de specialitate nr. 39397/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Adresa nr. 912/08.03.2019 a Teatrului Tineretului „Metropolis‖, înregistrată la Centrul de Relații
cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 34510/12.03.2019;
- Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și
Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și
inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituții publice de cultură din
subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;
- Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 privind reorganizarea unor instituții publice subordonate
Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 255/2006 privind înființarea Teatrului
Tineretului „Metropolis‖, prin reorganizarea și restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum
Mundi‖, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.
171/2009;
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În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,j” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
HOTĂRĂȘTE
Art. I. Se aprobă prelungirea termenului stabilit prin articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local
Sector 2 nr. 32/21.03.2007 pentru atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în strada Mihai
Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis” modificată și completată prin Hotărârea
Consiliului Local Sector 2 nr. 161/2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.18/2018, cu o
perioadă de 2 ani.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2007 pentru atribuirea în
folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului
„Metropolis” modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2
nr.18/2018 rămân aplicabile.
Art. III. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Teatrului
Tineretului „Metropolis‖ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 64
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea
activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități
de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive,
pe raza sectorului 2 al Municipiului București”
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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a
,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza
sectorului 2 al Municipiului București”;
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 40450/22.03.2019 prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40074/21.03.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu
public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 38475/19.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului,
avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale,
precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Adresa nr. 1367118/19.03.2019 transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul
Spirii‖ București-Ilfov;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau
prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică
neincluse în structurile de primire turistice;
- Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
- Art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piațăși de exploatare a
echipamentelor pentru agrement;
- Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări
care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor
impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce
constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a ―Autorizației privind desfășurarea activităților
prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-

229

Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, conform anexei nr.
1.
(2) Se aprobă modelul „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele
CAEN”, conform anexei nr. 2, și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.
(3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 13 pagini și fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea ,,Autorizației privind desfășurarea activităților
prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932
- Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, se face de către
Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat sub
autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.
Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 72/2018 pentru
aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de
grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte
activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, își încetează
aplicabilitatea.
Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și
Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 65
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 26 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

230

ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind
sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în
administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului
Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de
joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 4063/20.03.2019 prezentat de Administrația Domeniului Public
Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40102/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului
2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
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HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind
sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea
Administrației Domeniului Public Sector 2, își încetează aplicabilitatea.
Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului
Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR,
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 66
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de
probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru
prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București;
Analizând :
- Raportul de specialitate nr. 35253/13.03.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență
Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Nota de fundamentare nr. 35500/14.03.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență
Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 39520/22.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de
Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și
Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea
Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere prevederile cuprinse în:
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și
completările ulterioare;
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- H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și
familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de
probleme grave de sănătate în cuantum de 10.000 lei persoanei menționate în anexă la poziția nr. 1,
pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul și cazarea însoțitorului persoanei care urmează să
beneficieze de servicii medicale în afara țării.
(2) Ajutorul se acordă și pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu transportul, cazarea și
serviciile medicale de care urmează să beneficieze în afara țării minorul menționat în anexă la poziția
nr.2.
(3) Anexa conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Finanțarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinație.
Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la
sediul Primăriei Sectorului 2.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 67
București, 29.03.2019
Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată pe site-ul Primăriei Sectorului 2.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din
Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuita, a modalității de gestiune şi a
documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind
Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuita, a modalității de
gestiune si a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.40507/22.03.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr.39515/21.03.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul Comisiei de coordonare si supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de
concesiune a serviciilor de salubrizare numita prin Dispoziția Primarului nr. 1411/03.07.2018;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei
pentru Probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea Zonelor Verzi și Salubritate, precum și
Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul ANRSC nr.82/2015 de aprobare a Regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare a
localităților;
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- Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților;
- Ordin ANRSC nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare a localităților;
- Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de
salubrizare al localităților;
- Hotărârea nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilități publice;
- H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul
București;
- H.C.G.M.B nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;
- H.C.G.M.B. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu
și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;
- H.C.G.M.B nr.120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului
București;
- H.C.G.M.B nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării
terenurilor virane în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.G.M.B nr.122/2010 privind măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și
demolări din Municipiul București cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.G.M.B nr.123/2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de
apa sub presiune a carosabilului și trotuarelor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.G.M.B nr. 283/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul București;
- H.C.G.M.B nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente
electronice și electrice;
- H.C.G.M.B nr.107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează
deșeurile menajere de pe raza Municipiului București;
- H.C.G.M.B nr.107/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale
din Municipiul București;
- H.C.G.M.B nr.109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și
asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;
- H.C.G.M.B nr.12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice
aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;
Legislația în domeniul achizițiilor publice:
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii ;
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- H.G. nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 ;
- H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii ;
- Legea 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.
Documente strategice la nivel național si local:
- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 (SNGD), aprobată prin H.G. nr.
870/2013;
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) aprobat prin Hotărârea nr. 942/20.12.2017;
- Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor (PRGD);
- Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București;
- Planul Național de Dezvoltare (PND);
- Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM);
- Planul Național de Acțiune privind Schimbările Climatice (PNASC);
- H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen
mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;
- H.C.L Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a
Sectorului 2 al Municipiului București;
- H.C.L. Sector 2 nr.32/21.02.2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de
salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea
și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici
(persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4)și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate în forma revizuită privind Serviciul public de salubrizare
din Sectorul 2 al Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. 2 Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al
Municipiului București, printr-o procedură concurențială de achiziție publică, organizată în condițiile
legii.
Art. 3 (1) Se aprobă asigurarea finanțării Serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare,
sortare și gestionare a deșeurilor menajere și similare, în limita competențelor prevăzute de lege pentru
sectoarele Municipiului București, prin instituirea taxei de salubrizare si modalitatea de încasare a
acesteia pentru toți utilizatorii, persoane fizice și juridice.
(2) Se aprobă documentația - cadru de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare, prevăzută în anexele nr. 2, 3, 4 și 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Documentația prevăzuta la alin. (2) poate fi modificată/completată in limita recomandărilor
formulate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice conform legii, fără a fi necesară supunerea spre
aprobare Consiliului Local Sector 2.
Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 5 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 179/13.11.2017 privind
aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului
București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, își încetează aplicabilitatea.
Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 68
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, exclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru
modificarea și completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa H.C.G.M.B. nr.
124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și
abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al
Municipiului București pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa
H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și
abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 30830/05.03.2019 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu,
Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București ;
- Nota de fundamentare nr. 39376/20.03.2019 prezentată de Administrația Domeniului Public
Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București
- Raportul de specialitate nr. 40552/22.03.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei pentru Probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea Zonelor Verzi și
Salubritate, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații
Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările:
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
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H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea și completarea anexei
nr.3 – Propunere pentru Regulament privind regimul spațiilor de parcare, cuprinsă în Anexa H.C.G.M.B
nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea
Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :
a) Articolul nr. 21 se modifică și se completează prin adăugarea literei f) și va avea următorul
conținut :
,, f)staționarea vehiculelor de tip rulotă, autorulotă sau remorcă, respectiv ansamblurile de
vehicule care conțin asemenea mijloace de transport, a vehiculelor destinate efectuării serviciilor de
tractare sau remorcare, precum și a autovehiculelor de transport marfă și a microbuzelor.‖
b) Articolul nr. 22, alin. (1), lit. b) se modifică și se completează și va avea următorul conținut :
,, nerespectarea prevederilor art.9, art.10 lit.c), f) și g), art.11 lit.d)-f), art.16 lit.c)-e), art.18, art.19
lit.e)-h), art.20 lit.e) și art.21 lit. a), b), c), d) și f), cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei”.
Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 69
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară
din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor
financiare anuale la 31.12.2018 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al
bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului
București;
Analizând:
- Raportul nr. 39133 / 20.03.2019, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind aprobarea contului anual de execuție al
bugetului general al Sectorului 2 și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării
de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a
împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea
contului de încheiere a exercițiului bugetar.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 63 alin. (4) lit. b) și art. 81 alin. (2) lit. d) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
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Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului
București la 31.12.2018, conform anexelor nr.1; 1.1 – 1. 92; 2; 2.1 – 2.5; 3; 3.1 – 3.5; 4; 4.1 – 4.39 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului București la
31.12.2018, conform anexelor nr.5 – 30 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei
Sectorului 2.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 70
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 39343/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39347/20.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Viitorului nr. 178, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului
2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 24 CA 2/12 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
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și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Viitorului nr. 178, Sector 2, București –
Imobil de locuințe colective - D+P+4E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale
documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice
vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 71
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Viitorului nr. 118, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Viitorului nr. 118, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.36306/15.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 36304/15.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Viitorului nr. 118, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului
2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 62 CA 6/3 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
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și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Viitorului nr. 118, Sector 2, București –
Extindere, consolidare și supraetajare locuință parter, rezultând – Locuință - S. tehnic+P+3E, în
conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând
Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 72
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2 (două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.30163/05.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 30168/05.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Fierari nr.18, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 6/16 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
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și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Fierari nr. 18, Sector 2, București –
Consolidare, recompartimentare, reconfigurare, extindere și supraetajare construcții existente,
rezultând - imobil de locuințe colective - S/D+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți
componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de
reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 73
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Olimpiadei nr. 37A,Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.31201/06.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr.31204/06.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Olimpiadei nr. 37A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 82 CA 7/4 din 06.11.2018,, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
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și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Olimpiadei nr. 37A, Sector 2, București –
Imobil de locuințe colective - P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale
documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice
vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 74
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.37363/18.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr.37366/18.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Maiorului nr.13, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2
al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 85 CA 7/8 din 06.11.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Maiorului nr.13, Sector 2, București –
Imobil De Locuințe Colective – S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale
documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice
vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 75
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 39052/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39053/20.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sector 2, semnat de
Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 86 CA 7/9 din 06.11.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Parcaj Subteran Bucur Obor Nivel 1 Și 2,
Sector 2, București - Realizare Trei Accese Parcaj Subteran Bucur Obor din Șos. Colentina, Șos.
Mihai Bravu și Calea Moșilor, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale
documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice
vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 76
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 36934/18.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 36933/18.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr. 152, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 92 CA 8/5 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Șos. Andronache nr. 152, Sector 2, București –
Imobil de Locuințe Colective – 2x S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți
componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de
reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 77
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.30318/05.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 30317/05.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Dropiei nr. 9, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 93 CA 8/6 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Dropiei nr. 9, Sector 2, București –
Consolidare, remodelare, extindere și supraetajare locuință parter, rezultând - locuință - P+1E,
în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând
Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 78
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Dogarilor nr. 3,Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 30315/05.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 30314/05.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Dogarilor nr. 3, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2
al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 96 CA 8/11 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, București –
Consolidare, desființare parțială, amenajări, extindere și supraetajare construcții existente,
rezultând - imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți
componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de
reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 79
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 32318/07.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 32320/07.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Agricultori nr. 97B, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 13 CA 1/13 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
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teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Agricultori nr. 97 B, Sector 2, București –Imobil de locuință unifamilială - D+P+1E(cu accent pe colț), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2,
părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de
reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 80
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 38591/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38598/19.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Măgura Vulturului nr. 46, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 22 CA 1/27 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sector 2,
București – Consolidare, remodelare, extindere și supraetajare locuință – rezultând P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism,
reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 81
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 39470/21.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39472/21.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Turbinei nr. 25 și 27, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 21 CA 1/26 din 13.02.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Turbinei nr. 25 Și 27, Sector 2, București–Imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei
mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria
construită), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism,
reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 82
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 39273/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39275/03.2019 întocmit pentru documentația
de urbanism - PUD din Str. Aleea Circului nr. 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 6 CA 1/6 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

267

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București –
Sală de sport - parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de
urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre
neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 83
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.38493/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr.38489/19.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Șos. Pantelimon nr. 289, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 8 CA 1/8 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Șos. Pantelimon nr. 289, Sector 2, București –
Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school – P+1E,, în conformitate cu
anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului
Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 84
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 38488/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38483/ 19.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Luncșoara nr. 17, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului
2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 9 CA 1/9 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Luncșoara nr. 17, Sector 2, București –
Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school – P+1E, în conformitate cu anexele
nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și
Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 85
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3,Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 38501/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38496/19.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 10 CA 1/10 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sector 2,
București – Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school – P+1, în conformitate
cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului
Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 86
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de urbanism PUD
Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 38788/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38786/20.03.2019 întocmit pentru
documentația de urbanism - PUD din Logofătul Dan nr. 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al
Sectorului 2 al municipiului București;
- Avizul Arhitectului Șef nr. 11 CA 1/11 din 13.02.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al
municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Sectorului 2;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art.32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19
ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.
835/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a
teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2‖
și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului
2.
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Logofătul Dan nr. 1, Sector 2, București –
Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school – S+P+1E în conformitate cu
anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului
Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.
Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.
Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.
Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 87
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
a fost redactată în 2(două) exemplare.
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind reglementarea situației juridice a unor imobile
de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile
de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;
Analizând:
- Raportul de specialitate 33919/11.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 40104/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație,
Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei
Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu
caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului
2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor,
municipiilor și județelor;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
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Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea reglementării
situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, identificate conform
Anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre, prin preluarea acestora în domeniul public al Municipiului
București.
Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor prevăzute
la Art. 1 în administrarea Consiliului Local Sector 2, în scopul realizării și asigurării continuității
serviciilor, lucrărilor și proiectelor publice destinate comunității locale a Sectorului 2 al Municipiului
București, pentru care au fost dobândite, cu excepția imobilelor prevăzute la pozițiile 38, 39, 40, 41,
42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 din Anexa 1, la poziția 1 din Anexa 2 și poziția 1 din Anexa 3,
care se mențin în administrarea Consiliului General al Municipiului București, fiind aferente
realizării proiectului – pasaj suprateran D-na Ghica – Bd. Chișinău și intabulate deja de
Municipiul București.
Art. 3 Imobilele sunt identificate conform anexelor nr. 1 - 3, întocmite conform evidențelor
contabile ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, respectiv al serviciilor
publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 care au în evidență imobilele ce fac obiectul
prezentei hotărâri, dobândite în baza contractelor de vânzare/cumpărare/donație/schimb ce se
comunică odată cu prezenta hotărâre către Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, din cadrul
Primăriei Municipiului București, fără a face obiectul publicării / multiplicării, pentru asigurarea protecției
datelor cu caracter personal.
Art. 4 Anexele nr. 1 - 3, cuprinzând 14 pagini, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 88
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea
Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;
Analizând:
- Raportul de Specialitate nr. 42355/26.03.2019 și Nota de Fundamentare nr. 42356/26.03.2019
prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de
interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 42396/27.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si
completările ulterioare;
- 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;
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- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice
- Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de
personal, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul ministerului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării
tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III- a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor
existente, indicativ P 100-3/2008‖;
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 și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru un număr de 5
obiective de investiții și lucrări de intervenție la unități sociale din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.
(2) Obiectivele de investiții, precum și valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele
nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 19 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor
legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.
Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
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Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

RADU GHEORGHE

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 89
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general
pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București:
,,Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri –
Pasaj pietonal Obor”
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București:
,,Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri – Pasaj pietonal Obor”.
Analizând:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al
Municipiului București ;
- Raportul de specialitate nr. 42369/26.03.2019 prezentat de Administrația Domeniului Public
Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 43045/28.03.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București.
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.
Având în vedere reglementările:
- 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 și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2,
astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 345/2018.
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat
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H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru obiectivul de investiții
și lucrări de intervenții de interes local reprezentând ,,Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare
pardoseli și socluri – Pasaj pietonal Obor”, potrivit anexelor 1-3 ce cuprind un număr de 8 pagini și fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a lucrărilor de ‖Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli
şi socluri – Pasaj pietonal Obor‖ este de 1.013,37 lei inclusiv TVA din care C+M 964,58 lei inclusiv
TVA.
Art. 2 Se aprobă realizarea proiectului ,,Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli
si socluri – Pasaj pietonal Obor‖, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului
București.
Art. 3 (1) Lucrările de amenajare ‖Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și
socluri – Pasaj pietonal Obor‖, cuprinse în anexele 1-3, vor fi atribuite spre execuție unui agent
economic specializat, desemnat 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 contractului de achiziție publică de lucrări.
Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 90
București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru
obiectivul de investiții ,,Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un
nivel deschis - Aleea Dobrina”

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 și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite
și un nivel deschis - Aleea Dobrina”;
Analizând:
- Raportul de specialitate nr. 4465/26.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației
Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 43592/28.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul
Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar
de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 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 și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public
Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;
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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 și completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
H O T Ă R ĂȘ T E
Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de
investiții ”Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina
din Sectorul 2 al Municipiului București”, potrivit anexelor nr. 1 - 3, ce cuprind un număr de 8 pagini și
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a lucrărilor de edificare a obiectivului de investiții ”Parcare supraetajată
pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului
București” este de 8.797.934,98 lei inclusiv TVA din care C+M 7.115.735,45 lei inclusiv TVA.
Art. 2 (1) Lucrările de construcție a obiectivului de investiții ”Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2
niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi
atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.
(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor 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 și 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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

RADU GHEORGHE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 91
București, 29.03.2019
Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în
ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
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un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, Sector 3"……………………………………………………………………..
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Hotărârea nr. 184 din 28.03.2019 privind completarea Anexei referitoare Ia ,,Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea
termică a blocurilor de locuințe- condominii din Sectorul 3", aprobată prin HCLS 3 nr.14/26.02.2009, cu modificările și
completările ulterioare…………………………………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 187 din 28.03.2019 privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt amplasate pe
terenul aferent Liceului Teoretic ,,Nichita Stănescu" situat în str. Lucrețiu Patrășcanu nr. 12, Sector 3……………………………..
Hotărârea nr. 199 din 28.03.2019 privind declararea "Zilelor Sectorului 3" și aprobarea organizării de manifestări științifice,
cultural-artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile……………………………………………………………..
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent – RHexistent= S+P+1E,
rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RH propus= S+P+3E+4Eretras, pe
terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3
și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare"
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 /2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36347/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 141/17.12.2018 al Arhitectului Șef;
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef- Serviciul Documentații de Urbanism ;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu
modificările și completările ulterioare:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,
- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr.
224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.
Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/BN/22/17.12.2018;
- Raportul informării și consultării publicului nr. 139/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 140/17.12.2018:
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția.
conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

287

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică republicată.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Consolidare, extindere
și supraetajare spațiu comercial existent – RHexistent= S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de
spațiu comercial RH propus= S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3
și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare", proprietate în suprafață totală de 347,82 mp
(109,47 mp din acte/110 mp conform măsurătorilor cadastrale, teren aparținând domeniului public al
Municipiului București, în prezent concesionat și 237.82 mp, teren propus spre concesionare,
aparținând domeniului public al Municipiului București, în conformitate cu anexele 1 și 2 reprezentând
Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Raportul informăriii și consultării publicului nr. 139/ 17.12.2018.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia
construire până Ia obținerea autorizației de construire.
Art. 4 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija
beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobiliară București documentația
specifică prevăzută în norme.
Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce Ia îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de
Urbanism.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 169
DIN 28.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Locuință unifamilială- RHpropus = P+1E, pe un teren situat în
Drumul Gura Caliței nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), Sector 3"
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36352/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 126/17.12.2018 al Arhitectului Șef;
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef- Serviciul Documentații de Urbanism;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,
- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr.
224/15.12.2015, nr. 341 /14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.
Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/GC/49/17.12.2018;
- Raportul informării și consultării publicului nr. 124/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 125/17.12.2018;
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția,
conservarea și valorificarea monumentelor istorice;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință unifamilialăRHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80,
lot 4/2/1), Sector 3", proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 272 mp conform acte, în
conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări
urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 124/17.12.2018.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia
construire până Ia obținerea autorizației de construire.
Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija
beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația
specifică prevăzută în norme.
Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi ) ani.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce Ia îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de
Urbanism.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 170
DIN 28.03.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent,
rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare,
situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, Sector 3"
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 /2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36358/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 138/17.12.2018 al Arhitectului Șef;
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,
- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr.
224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.
Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/L/48/17.12.2018;
- Raportul informăriii consultării publicului nr. 136/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 137/17.12.2018;
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția,
conservarea și valorificarea monumentelor istorice;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Imobil cu funcțiunea de
locuință unifamiliă, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RH

propus

=

S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46,
Sector 3", proprietate cu suprafața de 149,00 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului
București, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de
reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Raportul informăriii consultării publicului nr. 136/17.12.2018.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până Ia obținerea autorizației de construire.
Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija
beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația
specifică prevăzută în norme.
Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de
Urbanism.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 171
DIN 28.03.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate
-tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16
(fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), Sector 3"
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 /2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36364/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 132/17.12.2018 al Arhitectului Șef;
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef- Serviciul Documentații de Urbanism;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,
- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr.
224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.
Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/LP/53/17.12.2018;
- Raportul informării și consultării publicului nr. 130/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 131/17.12.2018;
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția,
conservarea și valorificarea monumentelor istorice;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Imobil cu regim de
înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca
Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), Sector 3 ", proprietate privată persoană fizică, cu
suprafața de 445 mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului
Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Raportul informăriii consultării publicului nr. 10/17.12.2018.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până Ia obținerea autorizației de construire.
Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija
beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația
specifică prevăzută în norme.
Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi ) ani.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce Ia îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de
Urbanism.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 172
DIN 28.03.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,, Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe,
RHpropus = P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104, 106
(lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 388), lot 1, Sector 3"
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 /2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36370/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 135/17.12.2018 al Arhitectului Șef;
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef- Serviciul Documentații de Urbanism;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completarile
ulterioare;
- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,
- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241 /20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr.
224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.
Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/M/51/17.12.2018;
- Raportul informăriii consultării publicului nr. 133/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 134/17.12.2018;
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția,
conservarea și valorificarea monumentelor istorice;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Două imobile în regim
cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RH

propus

= P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva

nr.100, 102, 104, 106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 318), lot 1, Sector 3 ", proprietate privată persoane
fizice, cu suprafața de 861 mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul
Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Raportul informăriii consultării publicului nr. 133/17.12.2018.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia
construire până Ia obținerea autorizației de construire.
Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija
beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația
specifică prevăzută în norme.
Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi ) ani.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce Ia îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de
Urbanism.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 173
DIN 28.03.2019

296

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,, Spațiu comercial- RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în
Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, Sector 3"
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 /2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36375/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3:
- Raportul de specialitate nr. 144/17.12.2018 al Arhitectului Șef:
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare:
- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare consultare a
publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,
- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241 /20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr.
224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.
Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/PD/23/17.12.2018;
- Raportul informării și consultării publicului nr. 142/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 143/17.12.2018;
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectura, protecția,
conservarea și valorificarea monumentelor istorice;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată. cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Spațiu comercialRHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, Sector 3 ", proprietate
privată persoană fizică, cu suprafața de 286 mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2,
reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Raportul informăriii consultării publicului nr. 142/17.12.2018.
Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la
construire până la obținerea autorizației de construire.
Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija
beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația
specifică prevăzută în norme.
Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de
Urbanism.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 174
DIN 28.03.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare
pentru perioada 2017 – 2020
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 344188/CP/21.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 338844/19.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane Biroul Securitate și Sănătate în Muncă:
- Adresa nr. 1081/8/23.08.2017 a Ministerului Afacerilor Externe – Administrația Națională a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București
înregistrată cu nr. 69454/25.08.2017;
- Adresa nr. 338875/19.03.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane – Biroul Securitate și
Sănătate în Muncă:
În conformitate cu prevederile:
- Art. 41 și art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționalei a teritoriului
pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 11 și art. 62 din Normele metodologice de a plicare a Legii nr. 477/2003, aprobate prin HGR
nr. 370/2004;
- Art. 5 alin. (2) din HGR nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul
stării de asediu, la mobilizare și în timpul stării de război, cu modificările ulterioare.
Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică Iocală, juridică, apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor cetățenilor;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Carnetul cu documentele de mobilizare pentru perioada 2017 - 2020, conform
Anexelor nr. 1 - 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să emită dispoziții de actualizarea a Anexei nr. 2
privind componența Comisiei de apărare și a Anexei nr. 8 privind situația forței de muncă destinată
realizării sarcinilor la mobilizare și război.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.
Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane – Biroul Securitate și
Sănătate în Muncă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 179
DIN 28.03.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de bursei cuantumul acestora acordate elevilor din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului
București, în semestrul ll al anului școlar 2018-2019
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 /2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 339356/CP/19.03.2019 a Primarului Sectoruiui 3;
- Raportul de specialitate nr. 337938/18.03.2019 aI Direcției Învățământ – Serviciul Administrare
Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;
- Adresa nr. 337951/18.03.2019 a Direcției Învățământ - Serviciul Administrare Unități de
Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 și 3480/2018 privind modificarea și completarea Anexei Ia
Ordinul nr. 5576/2011.
- Legii nr. 38/07.01.2019 pentru modificarea și completarea Legea Educației Naționale numărul
1/2011
- HCLS 3 nr. 91/31.01.2019 privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul
Iiceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București,
aprobat prin HCLS 3 nr. 495/30.10.2018, modificat prin HCLS 3 nr. 554/28.11.2018.
Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
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- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectarea
drepturilor cetățenilor.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
'
Art. 1. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar
2018 - 2019, după cum urmează:
(1) Pentru elevii din ciclul primar:
a)

Burse de performanță în număr de 296, în cuantum de 200 lei lunar.

b)

Burse de merit- etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în
număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar.

c)

Burse de ajutor social în număr de 954, în cuantum de 150 lei lunar.
(2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

a)

Burse de performanță în număr de 210, în cuantum de 200 lei lunar.

b)

Burse de merit- media generală 8,50-8,99 în număr de 1211, în cuantum de 100 lei lunar.

c)

Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1947, în cuantum de 120 lei lunar.

d)

Burse de merit - media generală 9,50-10.00 în număr de 3509, în cuantum de 140 lei lunar.

e)

Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în
număr de 31, în cuantum de 100 lei lunar.

f)

Burse de studiu în număr de 278, în cuantum de 150 lei lunar.

g)

Burse de ajutor social în număr de 693, în cuantum de 150 lei lunar.
(3) Pentru elevii din ciclul liceal:

a)

Burse de performanță în număr de 46, în cuantum de 400 lei lunar.

b)

Burse de merit - media generală 8,50-8.99 în număr de 1536, în cuantum de 200 lei lunar.

c)

Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1374, în cuantum de 220 lei lunar.

d)

Burse de merit - media generală 9,50-9.99 în număr de 573, în cuantum de 240 lei lunar.

e)

Burse de merit - etape județene - olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în
număr de 21, în cuantum de 100 lei lunar.

f)

Burse de merit pentm elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generală 10 în
număr de 4, în cuantum de 1000 lei lunar.

g)

Burse de studiu în număr de 617, în cuantum de 300 lei lunar.

h)

Burse de ajutor social în număr de 1080, în cuantum de 300 lei lunar.
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Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, va fi de 14390
burse.
Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția Învățământ și unitățile de
Învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 182
DIN 28.03.2019

303

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei referitoare Ia ,,Programul anual de acțiuni pentru
reabilitarea termică a blocurilor de locuințe- condominii din Sectorul 3",
aprobată prin HCLS 3 nr.14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.338498/CP/19.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.337501/18.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul
lnvestiții, Lucrări Publice;
- HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea ,,Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea
termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3", cu modificările și completările
ulterioare;
- Adresa nr.337518/18.03.2019 a Direcției lnvestiții și Achiziții - Serviciul lnvestiții, Lucrări Publice;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 19 lit b) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de
locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței,
al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim - Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor cetățenilor;
- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice,
agrement;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea ,,Programului local multianual privind creșterea performanței
energetice Ia blocurile de locuințe din Sectorul 3'' conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, urmare completării cu alte 4 asociații de proprietari, respectiv pozițiile 1901- 1904.
Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce Ia îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 184
DIN 28.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt
amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic ,,Nichita Stănescu"
situat în str. Lucrețiu Patrășcanu nr. 12, Sector 3
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 342510/CP/21.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 340338/19.03.2019 al Direcției Investiții şi Achiziții și al
Direcției Învățământ Cultură;
- Adresa nr. 340357/19.03.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de administrație publică Iocală, juridică, apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor cetățenilor;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea adresei poștale pentru următoarele obiective de investiții:
a) Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil - str. Lucrețiu
Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3,
b) Lucrări de extindere- Grădinița nr. 70,
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amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic ,,Nichita Stănescu", în sensul scrierii în mod corect a
adresei poștale, respectiv str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3, și nu str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.
3-5, Sector 3, cum în mod eronat a fost menționat.
Art. 2. În toate actele administrative adoptate/emise, precum și în toate documentele întocmite în
scopul realizării obiectivelor prevăzute la art.1, se va citi, în mod corect, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.
12, Sector 3 și nu str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3
Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Învățământ Cultură, va
lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 187
DIN 28.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind declararea "Zilelor Sectorului 3" și aprobarea organizării de manifestări
științifice, cultural-artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile
Consiliul General al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale
nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 352669/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 351255/27.03.2019 al Direcției Învățământ Cultură;
- Adresa nr. 351408/27.03.2019 a Direcției Învățământ Cultură;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 60/1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,
- HCGMB nr. 152/01.08.2016, privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului București, în
vederea depunerii candidaturii Ia titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;
- HCLS 3 nr. 136/30.06.2015, privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2014 -2020.
Luând în considerare:
-

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe

-

Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor cetățenilor;

-

Raportul Comisiei rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele,
ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. k din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă declararea "Zilelor Sectorului 3" în al doilea sfârșit de săptămână din luna mai.
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Art. 2. Se aprobă organizarea, în condițiile legii, de manifestări științifice, culturale-artistice,
sportive și de agrement cu ocazia celebrării acestor zile, cu acordul prealabil al Primarului Sectorului 3,
în baza proiectului avizat de Comisia Învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret,
precum și alocarea resurselor bugetare necesare realizării proiectului propus.
Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Învățământ Cultură- Serviciul Cultură, Sport și Tineret și
Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIŢĂ
NR. 199
DIN 28.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea
expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate
operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat
în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4, nr. cadastral 200434 și transmiterea acestuia în administrarea
Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local Sector 4,
Având în vedere:
Raportul de specialitate comun nr. P.9.1/219/11.03.2019, întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul
Investiții și Direcția Autorizări Comerciale, Biroul Patrimoniu;
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare precum și de prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (1), lit. f) și alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă
a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile
în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu
nr. 7A, sector 4, nr. cadastral 200434, în vederea amenajării unor spații comune pentru relaxare,
divertisment și spații verzi.
(2) Imobilul menționat la art. 1 se identifică conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a
Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze și să își
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însușească raportul de evaluare al terenului, întocmit de către un evaluator autorizat, ce va fi aprobat
ulterior prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 4.
Art. 3 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Sectorului 4
al Municipiului București a terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea
Ciceu nr. 7A, sector 4, nr. cadastral 200434, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de
proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale.
Art. 4 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării
terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4, nr.
cadastral 200434.
Art. 5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia
va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 46 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999,
revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București,
începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF

Consiliul Local al Sectorului 4
Având în vedere:
Raportul de specialitate nr.P.9.1/220/11.03.2019 al Direcției Investiți, Serviciul Investiții;
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
Contractul de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, încheiat între Sectorul 4 al
Municipiului București și societatea FMA Service S.R.L. și actele adiționale la contract;
În temeiul art. 45 alin.(3), art. 81 alin.(2), lit. o), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. ,,b‖ din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se constată încetarea Contractul de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, încheiat
între Sectorul 4 al Municipiului București și societatea FMA Service S.R.L, fără posibilitatea de
prelungire, începând cu data de 17.09.2019.
Art. 2 (1) Se aprobă revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al
Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019.
(2) Piața va rămâne în administrarea exclusivă a Consiliului Local Sector 4 pe perioadă
nedeterminată.
Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza studiu de fezabilitate, în vederea
reconfigurării prin modernizare, extindere pe verticală și remodelare a Pieței Agroalimentare Norilor din
sectorul 4, București, conform Anexei la prezenta.
Art. 4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul
Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități
Comerciale Sector 4, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE

Nr. 47 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcție cu
funcțiunea de Grădiniță – Grădinița nr. 29, bulevardul Alexandru Obregia nr. 7, Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4
Având în vedere:
Raportul de specialitate nr. P.9.1/187/25.02.2019 al Direcției Investiții – Serviciul Investiții;
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
În conformitate cu art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice
Locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnicoeconomică pentru obiectivul de investiții Construcție cu funcțiunea de Grădiniță – Grădinița nr. 29,
bulevardul Alexandru Obregia nr. 7, Sector 4, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija
Serviciului Tehnic Consiliul Local.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 48 /18.03.2019
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării
unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea
asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;
- Raportul comun de specialitate nr.P. 8/1747/14.03.2019, respectiv nr. P.9.1/230/14.03.2019,
întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția Investiții;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
- art.20, alin.(1), lit.‖f‖ si ‖g‖ si art.61, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării
de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a
împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 313/2003 privind aprobarea
exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea
împrumuturilor interne și externe pentru investiții;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;
- art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării
și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană
prin Programul Operațional Regional 2014-2020;
În temeiul prevederilor art.45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. d) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei prevăzută la Art. 2 din cadrul Hotărârii
Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018 rămân
neschimbate.
Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică, Direcția de Investiții și
Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor, iar
comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 49 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor
finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării
împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea
asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările
ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4
Luând act de:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;
Raportul comun de specialitate P.8/1748/14.03.2019, respectiv P.9.1/231/14.03.2019 întocmit de
Direcția Economică împreună cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
Ținând seama de :
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării
împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea
asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului
contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de interes local;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului
Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la
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Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor
publice de interes local;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea
HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării
împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea
asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea
HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne
în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la
Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor
publice de interes local, modificată și completată;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarea și completarea
HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne
în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la
Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor
publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4
nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în
valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la
Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor
publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. ‖f‖ și ‖g‖ și art. 61, alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003
privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea
bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului
București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a
atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României
nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor
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locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiilor publice, cu modificările și 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;
Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenții,
În temeiul prevederilor art 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector
4 nr. 296/ 31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/31.10.2017,
rămân neschimbate.
Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Investiții vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija
Serviciului Tehnic Consiliul Local.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 50 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului
obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
Luând act de:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;
Raportul comun de specialitate Nr.P.9.1/226/14.03.2019, respectiv nr. Nr. P. 8.3/1746/14.03.2019
întocmit de Direcția de Investiții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.
Luând în considerare prevederile:
Art. 19 alin. (1) litera a), art. 20 alin. (1) litera a), art. 26, art. 44, art. 45, art. 46 și art. 58 alin. (1)
litera a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
În temeiul art. 45 alin. (2), coraborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteriare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. I. Se înlocuiește Anexa nr.1 „Lista de investiții – Primăria Sector 4” prevăzută la Art. 2 din
cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/22.01.2019, cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/22.01.2019, rămân
neschimbate.
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Art. III. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Investiții vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic
Consiliul Local.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 51 /18.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind aprobarea intervențiilor necesare obținerii autorizației de siguranță la incendiu
pentru unele școli din Sectorul 4, a valorii acestora, precum și predarea către Direcția de
Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 a documentației tehnico-economice în
vederea implementării investițiilor aprobate

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/212/06.03.2019;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
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 prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă intervențiile și valoarea acestora, în conformitate cu documentația tehnicoeconomică, pentru lucrările necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru școlile
prevăzute în Anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă predarea documentației tehnico-economice către Direcția de Administrare a
Unităților de Învățământ Sector 4, pentru școlile prevăzute la art. 1.
Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții , Direcția Economică și
Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul
Local.
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 52 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor
construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din
locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;
Având în vedere:
Raportul de specialitate nr. P.11.2./88/16.01.2019 al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu
Locativ;
Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
Procesul-Verbal de afișare nr. P.11.4/229/25.02.2019;
Ţinând cont de prevederile:
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5396/2018 privind stabilirea
valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;
Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a
locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor
proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc
Z.I.3, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 314/05.12.2018 privind aprobarea duratei de amortizare, cota
autorității publice locale pentru administrare, întreținere, reparații curente și capitale, aplicată tuturor
titularilor de contracte și cota aplicată titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la
valoarea de înlocuire a construcției locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul
A.N.L., în Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3;
O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe, chiriile pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele
pentru salariaţi ai societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome;
H.G. nr. 310/2017 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m²) practicat pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele
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pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor
autonome;
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite,
prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexelor
nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite,
prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari,
situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcţia Relații Publice, prin
Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor
legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 53 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de
stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la
olimpiade și concursuri naționale și internaționale
Consiliul Local Sector 4
Luând act de Raportul de specialitate nr. 2631/11.03.2019, întocmit de către Direcția de
Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (5) și art. 105 din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând adresele transmise de către Școala Gimnazială Nr. 113 înregistrată sub nr.
2630/11.03.2019; Școala Gimnazială Nr. 129 înregistrată sub nr. 2611/11.03.2019; Școala Gimnazială
„General Eremia Grigorescu‖ înregistrată sub nr. 2610/11.03.2018 și Colegiul Național ―Octav
Onicescu‖ înregistrată sub nr 2624/11.03.2019, prin care se solicită suplimentarea sumelor acordate
elevilor în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 277/06.11.2018 privind aprobarea
burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2018-2019 pentru semestrul I;
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j, alin. (4) și art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate
deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică şi Direcția de
Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar
comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 54 /18.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 4
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și
completată

Consiliul Local al sectorului 4;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 şi Raportul de specialitate al
Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/299/11.03.2019;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;
Luând în considerare încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al
Sectorului 4 al domnului Schuster Johan-Lucian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.
35/27.02.2019, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Andreescu Marian prin
Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 36/27.02.2019;
Având în vedere art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016, privind
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată, în
sensul că la Comisia nr. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret, la poziția nr. 6 în
locul domnului Schuster Johan-Lucian va figura domnul Andreescu Marian, astfel:
Comisia nr. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret
„6. ANDREESCU MARIAN_________( comisie de bază )”.
Art. II. Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului
Tehnic Consiliul Local.
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 55 /18.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
Raportul de specialitate nr. P.7/301/11.03.2019, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu
completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(1) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare
a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 4619/22.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 96 alin. (2) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit.j) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, se modifică după cum urmează:
Poziția 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„
30

Liceul Tehnologic

CEACÂR SORIN-IOAN

„Mircea Vulcănescu”
ANDREESCU MARIAN
„
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Art. II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, se modifică după cum urmează:
1. Poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„
5

Şcoala Gimnazială ,,SEB”

ANDREESCU MARIAN
„

2. După poziția 6, se adaugă o poziție nouă care va avea următorul cuprins:
„
7

Şcoala Postliceală ,,Henri Coandă”

ANDREESCU MARIAN
„

Art. III Unitățile de învățământ și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 56 /18.03.2019

332

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la
nivelul Sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4;
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;
Raportul de specialitate nr. P.7/300/11.03.2019, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu
completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ
preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată;
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 35/27.02.2019 privind încetarea de drept a unui mandat
de consilier local, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Andreescu Marian prin
Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36/27.02.2019;
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată prin Legea cu nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin.(2) lit. j) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile
de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată,
se modifică după cum urmează:
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Poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„
28

Şcoala Gimnazială ,,SEB‖

Str. Mărțișor nr. 22

- ANDREESCU
MARIAN

Art. II Unitatea de învățământ și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 57 /18.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4

HOTĂRÂRE
pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind
constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al
Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei,
cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P.17.1/101/11.03.2019 întocmit de către Arhitect
Șef- Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
Ținând cont de Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;
Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de
coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, modificată și completată;
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de
coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare își
încetează aplicabilitatea.
Art. 2

Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de

Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar
comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 58 /18.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3
luni, respectiv 01.04.2019-30.06.2019

Consiliul Local al Sectorului 4,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al
Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/298/11.03.2019;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;
Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 326/05.12.2018 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv,
01.01.2019 – 31.03.2019;
În temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcţia de preşedinte de
şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.04.2019-30.06.2019.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 59 /18.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE
privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația
de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58, și 80 situate în București, Aleea
Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum și Referatul de specialitate al Direcției
Relații Publice – Compartimentul Spațiu Locativ nr. P.11.2/452/14.03.2019;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;
Legea locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 287/R/2009 - Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul V
Contractul de locaţiune.
În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe
sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58 și 80
situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4;
Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Relații Publice vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 18.03.2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează
Secretarul Sectorului 4
Diana Anca ARTENE
Nr. 60 /18.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5
SUMAR
HOTĂRÂREA NR. 45/28.03.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni……………………………………………………………………….
HOTĂRÂREA NR. 46/28.03.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 22 la acordul de parteneriat nr.
32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5……………………………………………….
HOTĂRÂREA NR. 47/28.03.2019 privind aprobarea organizării Festivalului-concurs „Bucurie în paşi de dans"………….
HOTĂRÂREA NR. 48/28.03.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 3 ale Hotărârii
Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare……………………………
HOTĂRÂREA NR. 49/28.03.2019 privind reorganizarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5………………………………………
HOTĂRÂREA NR. 50/28.03.2019 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018 privind
acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de
lucru şi a Planului de acţiuni/lucrări interes local care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte de muncă, ce declară că
nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei………………………………………….
HOTĂRÂREA NR. 51/28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul
de ajutor de urgenţă din bugetul local al Sectorului 5………………………………………………………………………………
HOTĂRÂREA NR. 52/28.03.2019 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti de schimbare a denumirii Pieţei Dr. Jose Rizal în Piaţa Tudor Vladimirescu…………………………………………
HOTĂRÂREA NR. 53/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ‚ STR. SLATINA NR. 21MSECTOR 5………………………………………………………………………………………………………………………………….
HOTĂRÂREA NR. 54/28.03.2019 privind aprobarea proiectului de finanţare prin Ghidul solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin
Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" pentru activităţi non- profit de interes local pe anul 2019………………….
HOTĂRÂREA NR. 55/28.03.2019 Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. nr. 60 /
29.03.2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în
aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea
Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările şi completările ulterioare……………………………………………………….
HOTĂRÂREA NR. 56/28.03.2019 Privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfăşoară
activiectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deşeurilor municipale, încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe
raza sectorului 5 , în prevederile art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 baza contractelor conformitate cu …………….
HOTĂRÂREA NR. 57/28.03.2019 Privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele
Municipiului Bucureşti, a imobilului compus din clădire şi teren situate în Strada Bacău
nr. 2-6 Sector 5,
Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………….
HOTĂRÂREA NR. 58/28.03.2019 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 clădire şi teren
situate în Strada Bacău nr. 2-6 Sector 5, Bucureşti……………………………………………………………………………………...
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
HOTĂRÂRE
privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni
Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în considerare propunerea doamnei consilier Cristina Alexandra Florea privind alegerea ca
preşedinte de şedinţă a domnului Alexandru Sebastian Lazarov 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 28.03.2019, se alege domnul Alexandru Sebastian Lazarov
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
Secretar Sector 5 ,
Elena Luminiţa Petrescu
Preşedinte de Şedinţă,
Alexandru Sebastian Lazarov
Nr. 45/28.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 22 la acordul de parteneriat nr.
32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria 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, 28.03.2019;
Având în vedere:
- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport,
înregistrat sub nr. 21535/19.03.2019;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 21539/19.03.2019;
- Acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;
- adresa nr. 75/26.02.2019 emisă de Grădiniţa Electromagnetica, înregistrată la Primăria
Sectorului 5 sub nr. 15582/27.02.2019;
Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi al Comisiei Buget, finanţe,
taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice;
Ţinând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 22 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001,
încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre.
ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniţei Electromagnetica să semneze
actul adiţional menţionat la art. 1.
ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi
Juridică, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport precum şi Directorul Grădiniţei Electromagnetica vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Contrasemnează,
Secretar Sector 5 ,
Elena Luminiţa Petrescu
Preşedinte de Şedinţă,
Alexandru Sebastian Lazarov
Nr. 46/28.03.2019
*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării Festivalului-concurs „Bucurie în paşi de dans"
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2019;
Având în vedere:
- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice
înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22848/22.03.2019;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 22849/22.03.2019;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 8579/04.02.2019, emisă de Grădiniţa Nr. 269.
Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte
Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport;
În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă organizarea Festivalului-concurs „Bucurie în paşi de dans", conform Anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 - Realizarea proiectului menţionat la Art. 1 va fi susţinută din bugetul local al Sectorului 5, Cap.
Cultură.
Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică,
Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi conducerea Grădiniţei Nr. 269
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Contrasemnează,
Secretar Sector 5 ,
Elena Luminiţa Petrescu
Preşedinte de şedinţă,
Alexandru Sebastian Lazarov
Nr. 47/28.03.2019
*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 3 ale
Hotărârii Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393 /
2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2019;
> Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 22686 / 22.03.2019;
> Ţinând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " nr. 199 /
22.03.2019;
>

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe. Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte

Activităţi Economice;
> În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 157 / 20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către
Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Primăria Sectorului 5;
> În conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
> Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45 / 28.02.2018 privind
înfiinţarea Centrului Medico - Social " Sf. Andrei " - unitate sanitară cu personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Local Sector 5;
> Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 47 / 06.07.2018 cu privire
la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45 / 28.02.2018 privind
înfiinţarea Complexului Multifuncţional " Sf Andrei " - unitate cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local Sector 5;
> Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 207 / 27.08.2018 privind
aprobarea modificării Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 ale Hotărârii Consiliului Local al
Sectorului 5 Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la
înfiinţarea Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " - unitate cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local Sector 5;
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> Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 291 / 25.10.2018 privind
aprobarea modificării şi completării modificării Anexei 1, Anexei 2, şi Anexei 3 ale Hotărârii Consiliului
Local al Sectorului 5 nr. 45 / 28.02.2018 privind înfiinţarea Complexului Multifuncţional " Sf. Andreir' unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;
> În temeiul art. 45 alin. ( I ) şi art. 81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5
Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la înfiinţarea
Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Local Sector 5;
Art. 2 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5
Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la înfiinţarea
Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Local Sector 5;
Art. 3 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5
Bucureşti nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la înfiinţarea
Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Local Sector 5;
Art. 31 - La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, orice alte dispoziţii contrarii se abrogă.
Art. 4 - Primarul Sectorului, prin direcţiile din aparatul propriu de specialitate şi Complexul
Multifuncţional ―Sf. Andrei‖ vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Contrasemnează,
Secretar Sector 5
Elena- Luminiţa Petrescu
Preşedinte de Şedinţă,
Alexandru-Sebastian Lazarov
Nr. 48/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 2015/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2019;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei de Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi
Carieră înregistrat sub nr. DGEC-DRU 632/15.03.2019;
- Expunerea de motive nr. DGEC-DRU 631/15.03.2019 a Primarului Sectorului 5;
- Adresa Sectorului 5 nr. 19542/13.03.2019 transmisă şi înregistrată la Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici sub nr. 13005/13.03.2019 şi Adresa Sectorului 5 nr. 21978/20.03.2019 transmisă
şi înregistrată la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sub nr. 14450/21.03.2019;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13005 conexat cu nr. 14450/2019;
- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 2 alin. (3) şi art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 8 alin. (1) şi art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1 - Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre, care va intra în vigoare începând cu 01.04.2019.
Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentului proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR SECTOR 5
ELENA - LUMINIŢA PETRESCU

Nr. 49/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea
Anexei nr. 1 la HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgenţă
pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5,
a Metodologiei de lucru şi a Planului de acţiuni/lucrări interes local
care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte de muncă,
ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază
de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţa ordinară, azi 28.03.2019,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitoare la modificarea şi
completarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru
plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru şi a Planului
de acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte de muncă, ce
declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei,
Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr.
4872/18.03.2019,
Dată fiind HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei
persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru şi a Planului de
acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte de muncă, ce declară
că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei,
Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte
Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă,
În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art. 7, art. 8,
alin.(1), lit.a, art. 9, alin.(1), lit.a, art. 11, lit. b, art.15, alin. (1) şi alin.(3), art. 54, alin.(1) şi art. 55, alin.(1)
din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 coroborate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 28, alin. (2) din
Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
În concordanţă cu prevederile art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62 şi art. 63 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
În baza dispoziţiilor art. 45, alin.(1) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit. n teza I din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind
acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5,
a Metodologiei de lucru şi a Planului de acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de
persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de
urgenţă pentru plata chiriei, după cum urmează:
Termenul maxim până la care se poate acorda ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei se
extinde de la perioada de 3 ani la perioada de 5 ani.
Aliniatele 8 şi 9 de la Pct. IV - Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de urgenţă
pentru plata chiriei din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei
persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr.
240/2018, se înlocuiesc cu un aliniat ce va avea următorul cuprins:
"Ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei se acordă pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea ca
această perioadă să poată fi extinsă, anual, până la termenul maxim de 5 ani de zile, în funcţie de
rezultatele anchetelor sociale prin care se monitorizează situaţia persoanei/familiei şi prin care se
testează mijloacele de trai şi posibilitatea de susţinere din venituri proprii a cheltuielilor legate de
achitarea lunară a chiriei.'"
În aliniatele 10 şi 11 de la Pct. IV - Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de
urgenţă pentru plata chiriei din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru
plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. l la HCL Sector
5 nr. 240/2018, sintagma "perioada maximă de 3 ani" se va înlocui cu sintagma "perioada maximă de 5
ani".
La aliniatul 8 de la Pct.V - Obligaţiile solicitanţilor/beneficiarilor din Metodologia de lucru privind
acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5,
aprobată în Anexa nr.1 la HCL Sector 5 nr. 240/2018, se introduce o noua excepţie de la obligaţia de a
efectua ore de muncă în folosul comunităţii, respectiv: "lit. h) persoana cu dizabilităţi, care prezintă un
certificat valabil de încadrare în grad de handicap".
Având în vedere prevederile HGR nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, se modifică formula de calcul a numărului de ore de muncă ce trebuie prestate
în folosul comunităţii locale, prevăzută la aliniatul 9 de la Pct.V -Obligaţiile solicitanţilor/beneficiarilor din
Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor
rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr. 240/2018, aceasta urmând
a fi următoarea:

,
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167,3331) x cuantum ajutor de urgenţă
Număr ore de muncă =

------------------------------------ ----------------------------------------salariul de bază minim brut pe ţara garantat in plată 2)

1)

167,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de baza minim brut pe ţară garantat

în plată. Numărul de ore se modifică anual.
2)

Salariul de bază minim brut pe ţara garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a

Guvernului, a cărui valoare, conform prevederilor HGR nr. 937/2018, pentru anul 2019, poate fi 2.080
lei sau 2.350 lei.
Aliniatul 14 de la Pct.V - Obligaţiile solicitanţilor/beneficiarilor din Metodologia de lucru privind
acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5,
aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr. 240/2018, cu următorul conţinut: "În cazul persoanelor care
trebuie să respecte obligaţia privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii locale, aceasta
intră în vigoare după un termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei de stabilire a dreptului la
beneficiul social." se modifică, urmând să aibă următorul conţinut: "Obligaţia de a efectua ore de muncă
în folosul comunităţii locale intră în vigoare după prezentarea contractului de închiriere, înregistrat la
ANAF Sector 5, cu excepţia primei luni de acordare a dreptului la beneficiul social.".
Aliniatul 2 de la Pct.VI - Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgenţă, din Metodologia de lucru
privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza
Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr. 240/2018, cu următorul conţinut: "Sumele
acordate cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor
locuinţei, prin casieria DGASPC Sector 5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziţiei de
plată.", se modifică, urmând să aibă următorul conţinut: "Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgenţă
pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor locuinţei, prin casieria DGASPC Sector
5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziţiei de plată sau prin virament bancar în contul
identificat în baza unui extras de cont IBAN, prezentat de proprietarul imobilului închiriat.''
Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică -Serviciul Evidenţă Acte
Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Contrasemnează,
Secretar sector 5
Elena Luminiţa PETRESCU
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Alexandru Sebastian Lazarov

Nr. 50/28.03.2019
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de lucru
referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgenţă
din bugetul local al Sectorului 5
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 privind aprobarea Metodologiei
de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgenţă din bugetul local al
Sectorului 5,
Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr.
5127/21.03.2019,
Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte
Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă,
În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art.4, art. 5, lit. a, lit.b, lit.c, lit.e, lit .r, art. 7, art. 8, alin.
(1), lit.a, art. 9, alin.(1), lit. a, art. 11, lit. b, art. 15, alin. (1) şi alin.(3), art. 54, alin. (1) şi art. 55, alin. (1)
din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 coroborate cu cele ale art. 28, alin. (2) din Legea nr.416/2001,
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
În concordanţă cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,
În baza dispoziţiilor art. 45, alin.(1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit.n teza I din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de
ajutor de urgenţă din bugetul local al Sectorului 5, aşa după cum aceasta este prezentată în Anexa la
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector
5 nr. 146/2017 privind Lista cu situaţiile deosebite, Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor
de urgenţă din bugetul local şi Planul de acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de
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persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de
urgenţă.
Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte
Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV
Contrasemnează,
Secretar sector 5
Elena Luminiţa PETRESCU

Nr. 51/28.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL 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

HOTĂRÂRE
privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti de schimbare a denumirii Pieţei Dr. Jose Rizal în Piaţa
Tudor Vladimirescu
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Având în vedere:
•

Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, înregistrat cu numărul
22547/21.03.2019.

•

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 22549/21.03.2019.

•

Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi
Patrimoniului, Fond Funciar.

•

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 31/06.02.2003 privind
aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor
poştale de imobile în Municipiul Bucureşti.
Adresa comună a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" - Filiala Municipiului

Bucureşti şi a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere "Alexandru Ioan Cuza" Filiala Sector 5 Bucureşti înregistrată la Primăria Sector 5 cu numărul 15356/27.02.2019, prin care se
solicită schimbarea denumirii Pieţei Dr. Jose Rizal în Piaţa Tudor Vladimirescu
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri modificată şi completată cu Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti schimbarea denumirii Pieţei Dr.
Jose Rizal în Piaţa Tudor Vladimirescu.
(2) Piaţa pentru care se solicită schimbarea denumirii este situată în Sectorul 5, la
intersecţia dintre Calea 13 Septembrie şi Şoseaua Panduri, conform planului de situaţie anexat.
Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR SECTOR 5 ,
ELENA LUMINIŢA PETRESCU
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV
Nr. 52/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
STR. SLATINA NR. 21M-SECTOR 5
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;
- Raportul de specialitate nr. 22571/21.03.2019 al Arhitectului Şef al Sectorului 5;
- Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi
Patrimoniului, Fond Funciar;
Ţinând cont de:
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 22569/21.03.2019, redactat în conformitate cu
prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat
Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip
PUD).;
Văzând documentele:
- Avizul Arhitectului Şef nr. 6/22570/21.03.2019 emis de Primăria Sectorului 5 a Municipiului
Bucureşti;
- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie P.M.B. nr. 950/1/14.02.2019;
- Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare şi
funcţionare a C.T.A.T.U. - S5 ;
Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul Bucureşti, aprobat cu
H.C.C.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu
H.C.G.M.B. nr. 232/2012. cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 şi cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;
- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare - art. 45 alin. (2) lit. e). art. 81 alin. (2) Iit. i) şi art. 115 alin. ( 1 ) Iit. b).
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. SLATINA NR. 21M - SECTOR 5,
BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 6/22570/21.03.2019, prezentat în
Anexa nr. 1 şi cu Planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.
Art. 2 - Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la
construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este
valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.
Art. 5 - Primarul Sectorului 5 şi Arhitectul Şef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR SECTOR 5 ,
ELENA LUMINIŢA PETRESCU
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV
Nr. 53/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului de finanţare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor
nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al
Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2019
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Având în vedere:
- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI2019.03.22-03 - 22.03.2019;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 22918/22.03.2019;
- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice;
Raportul Educaţie, Tineret şi Sport;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache";
Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la
bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan
Iordache" pentru activităţi non-profit de interes local pe anul 2019,
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 regimul de finanţare acordată prin Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor
nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului
Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" pentru activităţi non-profit de interes local
pe anul 2019, acordată de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2019,
conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din
bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache".
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Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR SECTOR 5 ,
ELENA LUMINIŢA PETRESCU
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV
Nr. 54/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti

HOTĂRÂRE
Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. nr. 60 /
29.03.2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5,
precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
Sectorului 5, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 2015/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2019;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de specialitate
al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice nr. DGEC - DRU 727 /
22.03.2019 şi Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizaţia sindicală reprezentativă la
nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. DGEC - DRU 726 / 22.03.2019;
În baza prevederilor art. 11 din Legea - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
Luând în considerare prevederile art. 58, art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă;
Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte
Activităţi Economice ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 - pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 ,
HOTĂRĂŞTE :
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Art. 1 (1) - Începând cu data de 01.04.2019 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin.( 1) al prezentei
hotărâri.
Art. 2 - Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 a fost
aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 152 / 28.09.2017,
modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 60 / 29.03.2018.
Art. 3 (1) - Începând cu data de 01.04.2019 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
aceasta.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul DGASPC Sector 5 se stabilesc prin Decizie a
Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza art. 3 alin. (1) al prezentei hotărâri.
Art. 4 (1) - Începând cu data de 01.04.2019 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale
Sector 5, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5
se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 în baza
art. 4 alin. (1) al prezentei hotărâri.
Art. 5 (1) - Începând cu data de 01.04.2019 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 5,
conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 5 se
stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 5, în baza art.5
alin. (1) al prezentei hotărâri.
Art. 6 (1) - Începând cu data de 01.04.2019 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache", conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache" se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache", în baza art.6 alin.(1) al prezentei hotărâri
Art. 7 (1) - Începând cu dala de 01.04.2019 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " Sector 5, conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
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(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " Sector 5, se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei " Sector 5, în baza art. 7 alin.(1) al prezentei hotărâri.
Art. 8 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea
Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în baza art.3
alin.(1), art.4 alin. (1) şi art.5 alin.(1) din prezenta hotărâre.
Art. 9 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.O3.2018 privind
aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate
în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes
local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în
vigoare .
Art.10 - Direcţiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi
serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,
Secretar Sector 5
Elena Luminiţa Petrescu
Preşedinte de şedinţă,
Lazarov Alexandru Sebastian
Nr. 55/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfăşoară
activităţi de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deşeurilor municipale, în
baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5 , în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015

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. 2015/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2019;
Având în vedere:
•

Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 169/22.03.2019 al Direcţiei Generale Operaţiuni,
precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

•

Legea nr. 294/2015- privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoară activitatea;

•

Ordinul nr. 1271/2018, privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici
colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul
de generare a acestora;

•

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi
Economice precum şi Raportul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare,
Reciclarea Deşeurilor;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 5 BUCUREŞTI
H OT Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă procedura de înregistrare a operatorilor economici, colectori autorizaţi care
preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie, de la locul de generare a acestora, prevăzuţi
la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje şi formatul de răspuns prevăzut în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aprobă criteriile de înregistrare, depunerea solicitării de înregistrare şi cererea tip
conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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Art. 3 Se aprobă obligaţiile operatorului economic înregistrat şi raportarea trimestrială a
cantităţilor de deşeuri de ambalaje preluate prin achiziţie de la populaţie de la locul de generare a
acestora , conform Anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Contrasemnează,
Secretar Sector 5
Elena Luminiţa Petrescu
Preşedinte de şedinţă,
Lazarov Alexandru Sebastian
Nr. 56/28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
HOTĂRÂRE

Privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele
Municipiului Bucureşti, a imobilului compus din clădire şi teren situate în Strada Bacău
nr. 2-6 Sector 5, Bucureşti

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea
115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul Aleşilor Locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Având în vedere:
•

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Operaţiuni-Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare nr. DGO-DTVIE 171/22.03.2019, precum şi Expunerea de Motive a Primarului
Sectorului 5.

•

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice;

•

Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi
Patrimoniului, Fond Funciar;
Ţinând cont de:

•

Adresa Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, înregistrată la Primăria Sector
5 cu nr. 22870/22.03.2019, prin care ni se comunică oferta de preţ privind vânzarea imobilului;

•

Luând în considerare propunerile doamnei consilier Alexandra Cristina Florea şi a domnului
consilier Gheorghe Ştefan, consemnate în Procesul Verbal al şedinţei ordinare din data de
28.03.2019, precum şi rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

•

Prevederile Legii Locuinţei 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

•

Prevederile 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 alin. (5), art. 81, alin. (2), lit. n), din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1 - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului
Bucureşti, a imobilului compus din clădire şi teren în strada Bacău nr. 2-6, Sector 5 Bucureşti, cu
următoarea componenţă:
1.

Marian Marian

- Preşedinte

-Viceprimar
- al Sectorului 5

2.

Ion Ţigănuş

- Membru

-Arhitect Şef
-

3.

Ion Matei

- Membru

-Consilier -Local

4.

George Alexandru Ploscaru

- Membru

-Consilier -Local

5.

Isabela Nicoleta Disăgilă

- Membru

-Director General
Adjunct -

6.

Florina Dragnea

Direcţia Buget şi Execuţie
Bugetară
- Membru

- Director -General
Director- General
Direcţia Generală Juridică

7.

Aurelia Negru

- Membru

- Director -General
AdjunctDirecţia Generală Operaţiuni şi
Verificare Investiţii Edilitare

Art. 2 - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de doamna Andra Elena Botea, 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 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR SECTOR 5 ,
ELENA LUMINIŢA PETRESCU
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN
Nr. 57/28.03.2019
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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 clădire şi teren situate în Strada Bacău nr. 2-6 Sector 5,
Bucureşti
Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea
115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul Aleşilor Locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Având în vedere:
Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi

•

Verificare Investiţii Edilitare nr. DGO-DTVIE 170/22.03.2019, precum şi Expunerea de
Motive a Primarului Sectorului 5;
Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi

•

economice;
Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public

•

şi Patrimoniului, Fond Funciar;
Ţinând cont de:
•

Adresa Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, înregistrată la Primăria
Sector 5 cu nr. 22870/22.03.2019, prin care ni se comunică oferta de preţ privind
vânzarea imobilului;

•

Prevederile Legii Locuinţei 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

•

Prevederile 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. n) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂŞTE
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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 clădire şi
teren situate în Strada Bacău nr. 2-6 Sector 5, Bucureşti.
Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR SECTOR 5 ,
ELENA LUMINIŢA PETRESCU
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV
Nr. 58/28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 159/04.03.2019 al Biroului Asistenţă Tehnică a
Consiliului Local şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se alege dl consilier local Traian Pană, în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă
de 3 luni.
Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.: 96
Data: 11.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul
2019, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă‖ desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu
Fundaţia Filantropică „Metropolis‖
Văzând Raportul de specialitate nr. D/25519/04.12.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Având în vedere:
- H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul
local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot
solicita subvenții din bugetul local;
- H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și
selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de
servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;
-

H.C.G.M.B. nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Filantropică ―Metropolis‖ în vederea
implementării în comun și a finanțării proiectului ―Centrul de ocrotire a copiilor ―Acasă‖;
- Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, cu
nr. D/24422/15.11.2018;
-

Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările
ulterioare;
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și
administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 2.294.750 lei din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor ―Acasă‖ desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică
Metropolis, conform Anexelor A şi B, care fac 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 prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.: 97
Data: 11.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 236/14.02.2019 al Direcţiei Generale Economice și
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;
În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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 de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe
trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 4 al anului 2018,
conform Anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 4 al anului 2018,
conform Anexelor nr. 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 şi 8, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre,.
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
Secretarul Sectorului 6,

Traian Pană

Demirel Spiridon
Nr.: 98
Data: 28.03.2019

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: ―Studiu
Fezabilitate şi cantităţi - alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii‖
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 179/15.01.2019 al Direcţiei Generale Investiţii şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
Ținând cont de:
- Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat în scopul realizării proiectului ‖Regenerare
urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București‖;
- H.C.L. Sector 6 nr. 221/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a
împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea
asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională ―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş –
Vedea, în scopul realizării proiectului ―Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al
Municipiului Bucureşti‖;
- H.C.G.M.B. nr. 483/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională ―Apele
Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în vederea realizării proiectului ―Regenerare
urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), 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. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ―Studiu Fezabilitate
şi cantităţi - alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii‖ şi indicatorii tehnicoeconomici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul Consiliului
Local Sector 6 sau din alte surse de finanțare legal constituite.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 1 din prezenta hotărâre se va face de către
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administratia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6
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.: 99
Data: 28.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii
―Studiu Fezabilitate şi cantităţi - alei pietonale, amenajări peisagistice
pentru zona de promenadă Lacul Morii‖
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 180/15.01.2019 al Direcţiei Generale Investiţii şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
Ținând cont de:
- Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat în scopul realizării proiectului ‖Regenerare
urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București‖;
- H.C.L. Sector 6 nr. 221/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a
împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea
asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională ―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş –
Vedea, în scopul realizării proiectului ―Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al
Municipiului Bucureşti‖;
- H.C.G.M.B. nr. 483/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională ―Apele
Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în vederea realizării proiectului ―Regenerare
urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), 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. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ―Studiu Fezabilitate
şi cantităţi - alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii‖ şi indicatorii
tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului Local
Sector 6 sau din alte surse de finanțare legal constituite.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 1 din prezenta hotărâre se va face de către
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6
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.: 100
Data: 28.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖,
rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20036/04.02.2019 întocmit de Serviciul
Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. 5, 6, 7 și 8 din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001,
modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi
pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 231/2018;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă repartizarea a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase vacante pe
perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa
Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi
Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 101
Data: 28.03.2019
*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite
o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003
în sensul schimbării administratorului imobilului –locuință socială, situat
în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea
Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 452/22.01.2019 al Direcţiei de Administrare a Fondului
Locativ și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Art. 1, art. 2 și art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea
temporară a unor imobile, situate în Municipiul București, din administrarea Regiei Autonome „Locato‖
în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 1 și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public
al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia;
- Legea nr. 455/2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București,
din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului București;
- Art. 2 lit. (c) și art. 38 - art. 50 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 20 - art. 25 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 150/14.07.2016 privind trecerea imobilului –locuință socială,
situat în București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et.7, ap. 40, sector 1 din administrarea
Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;
- Art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 1777- art. 1850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicat;
În temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o
hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării
administratorului imobilului – locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et.
7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului
Imobiliar.
(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se identifică potrivit Anexei ce conține 1 (una) filă și face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 102
Data: 28.03.2019

*Anexa poate fi vizualizată pe site- ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – ―Drumul Belşugului nr. 49M‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren
în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19/03.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de
detaliu – ―Drumul Belşugului nr. 49M‖, sector 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
25900/6/8/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificările ulterioare;
- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – ―Drumul Belşugului nr. 49M‖, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 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
Secretarul Sectorului 6,

Traian Pană

Demirel Spiridon
Nr.: 103
Data: 28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Bulevardul Geniului nr. 2-4‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri
pe un teren în suprafaţă de 1.206 m.p., proprietate privată persoană juridică
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9/01.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de
detaliu – ―Bulevardul Geniului nr. 2-4‖, sector 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
31891/7/13/28.08.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificările ulterioare;
- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Bulevardul Geniului nr. 2-4‖, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 1.206 m.p.,
proprietate privată persoană juridică.
Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire.
Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă
în discuţie, devin nule de drept.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei, conform competenţelor.
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 104
Data: 28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Splaiul Independenţei nr. 204‖, Sector 6,
pentru construire complex sportiv, cămine şi spaţii cu funcţiunea de învăţământ
pe un teren în suprafaţă măsurată de 44.799 m.p., proprietate de stat
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de
motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
40211/7/14/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificările ulterioare;
- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză,
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Splaiul Independenţei nr. 204‖, Sector 6, pentru
construire complex sportiv, cămine şi spaţii cu funcţiunea de învăţământ pe un teren în suprafaţă
măsurată de 44.799 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.: 105
Data: 28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Oboga nr. 24A‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective
pe un teren în suprafaţă de 605 m.p., proprietate privată persoane fizice
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69/19.02.2019 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de
detaliu – ―Strada Oboga nr. 24A‖, sector 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
4657/2/7/18.02.2019 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificările ulterioare;
- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Strada Oboga nr. 24A‖, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 605 m.p., proprietate
privată persoane fizice.
Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire.
Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă
în discuţie, devin nule de drept.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei, conform competenţelor.
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 106
Data: 28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖,
Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective
pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33/01.11.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de
detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, sector 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
33323/8/9/15.10.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificările ulterioare;
- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422
m.p., proprietate privată persoană fizică.
Art. 2. 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.: 107
Data: 28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Drumul Valea Cricovului nr. 68A‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială şi a două imobile cu funcţiunea
de locuinţe unifamiliale de tip duplex pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.477,81 m.p.,
proprietate privată persoană fizică
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de
motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu –
―Drumul Valea Cricovului nr. 68A‖, sector 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
11985/3/6/16.04.2018 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 – ―Drumul Valea Cricovului nr. 68A‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială şi a două imobile cu funcţiunea de
locuinţe unifamiliale de tip duplex pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.477,81 m.p., proprietate
privată persoană fizică.
Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire.
Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă
în discuţie, devin nule de drept.
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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: 28.03.2019
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Aleea Zvoriştea nr. 1A‖, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren
în suprafaţă de 2.000 m.p., proprietate privată persoană juridică
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24/03.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de
detaliu – ―Aleea Zvoriştea nr. 1A‖, sector 6;
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
27655/7/1/28.08.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificările ulterioare;
- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Aleea Zvoriştea nr. 1A‖, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.000 m.p., proprietate
privată persoană juridică.
Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire.
Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă
în discuţie, devin nule de drept.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei, conform competenţelor.
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Traian Pană

Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 109
Data: 28.03.2019
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