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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 63/2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Juridic şi DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

 Având în vedere art. 2 alin (2), art. 13 alin. (1) şi art. 14 alin. 

(1) din Legea  nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3), art. 22, art. 36 alin. (9) 

şi art. 45 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. I Titlul Hotărârii C.G.M.B. nr. 63/2011 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Hotărâre privind aprobarea organizării referendumului local la 

nivelul Municipiului Bucureşti" 

 Art. II din Hotărârea C.G.M.B. nr. 63/2011 se modifică şi va 

avea următorul conŃinut: 

 „Art.2 Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1, locuitorii 

Municipiului Bucureşti sunt chemaŃi să se pronunŃe prin „DA" sau 

„NU" la următoarele întrebări: 
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 1.Vă doriŃi o capitală cu 7 administraŃii controlate de 217 

consilieri aleşi pe listă de partid? 

 2. Vă doriŃi ca şi consilierii generali să fie aleşi uninominal 

asemenea primarilor de sector?" 

 Art. III Art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 63/2011 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.3 Data referendumului local va fi 26.06.2011." 

 Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

63/2011 rămân neschimbate. 

 Art. V Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la 

îndeplinire de Primarul General al Municipiului Bucureşti, de 

aparatul de specialitate al acestuia, precum şi de către Primarii 

Sectoarelor 1-6. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.05.2011 

Nr. 95 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

alocarea a 10.000 mii lei din Fondul de rezervă din Bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 pentru finanŃarea 

organizării şi desfăşurării referendumului privind modificarea 

organizării administrativ-teritoriale şi a funcŃionarii autorităŃilor 

administraŃiei publice locale a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale economice; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele completările ulterioare; 

- Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. 

(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului se suportă în totalitate din Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2011 astfel: 
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 (1) Se suplimentează Bugetul Primăriei Municipiului 

Bucureşti - anexa 2.38 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 62/13.04.2011, 

cu 10.000 mii lei la capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.50, titlul 20 

- Bunuri şi servicii, articolul 20.30, alineatul 20.30.30, pentru 

finanŃarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea 

referendumului. Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeaşi 

sumă a Fondului de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor 

locale, capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05, articolul 50.04. 

 (2) Suma rămasă neutilizată nu poate fi angajată pentru 

alte categorii de cheltuieli. 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Primarul General al Municipiului Bucureşti şi de 

aparatul de specialitate al acestuia. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data 23.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.05.2011 

Nr. 96 

 

 


