
HOTĂRÂRE 
Nr.: ___ din ___ 

privind achiziţia unui teren de către S.C. RER Ecologic Service Bucureşti  REBU S.A. în vederea 
realizării unei staţii de sortare a deşeurilor şi transferării garajelor auto proprii din intravilanul  

municipiului Bucureşti 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate  al  
Direcţiei  Utilitati Publice; 
            Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 433/2004, pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
            În baza prevederilor art. 38 alin. (2) lit.”f” şi “j”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Capitolului IV-“ 
Societăţile pe acţiuni”, Secţiunea II – “Despre adunările generale” din Legea nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul art. 125 alin. (1) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art. 1  Se aprobă achiziţia, în condiţiile legii, a unui teren de către S.C. RER Ecologic Service 
Bucureşti – REBU S.A. în vederea realizării unei staţii de sortare a deşeurilor şi transferării garajelor 
auto proprii din intravilanul municipiului Bucureşti. 
 
            Art. 2  Achiziţia terenului de către S.C. RER  Ecologic Service Bucureşti – REBU S.A. se va 
efectua   fără angajarea de sume din bugetul municipiului Bucureşti. 
 
            Art. 3  Se împuternicesc reprezentanţii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. RER Ecologic Service Bucureşti  REBU S.A. în vederea 
aducerii la îndeplinire a măsurilor prevăzute la articolele 1 şi 2  în prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare  in termen de 15 zile  de la data adoptarii. 
 

             
 

     Presedinte de sedinta:    
                                                

 

                                                                     Secretar General al Municipiului Bucuresti  

                                                                         Dumitru Stanescu 
Bucuresti:  

Nr……/……… 

 


