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privind transmiterea din administrarea directa a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti Tn administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc

Seismic a imobilului situat Tn str. Johannes Gutenberg nr. 3, sector 5 , pe perioada de
derulare a obiectivului de investitii constand Tn lucrarilor de interventie-consolidare

Avand Tn vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucuresti si
Raportul de specialitate comun al Directiei Generale de Investitii, Directiei Patrimoniu si
Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic;

In conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- OG nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului sesimic al constructiilor existente,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H. G. nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 20/1994
privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, republicata;

- HCGMB nr. 18/17. 01.2018 privind preluarea din administrarea Administratiei Fondului
Imobiliar Tn administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a imbilului situat Tn
str. Gutenberg nr. 3, sector 5;

- HCGMB nr. 368/2016 privind Tnfiintarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea
Cladirilor cu Risc Seismic si aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statul de functii si
regulamentul de organizare si functionare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului
Bucuresti;

- HCGMB nr. 734/2019 privind aprobarea organigramei, modificarea numarului total de
posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Administratiei
Municipals pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, precum si reducerea numarului total de
posture la unele servicii publice de interes local al Municipiului Bucuresti, cu modificarite si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tn temeiul prevederilorart. 129 alin. (2) lit. c) si d), alin. (6) lit. a), art. 139 alin (3) din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI

HOTARA§TE:

Art. 1. (1) Se aproba transmiterea din administrarea directa a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti Tn administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu
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Risc Seismic a imobilului situat Tn str. Johannes Gutenberg nr. 3, sector 5, pe perioada de derulare a
obiectivului de investitii constand Tn lucrarilor de interventie-consolidare.

(2) Se aproba derularea obiectivului de investitii mentionat la alin. 1, de catre
Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic.

Art. 2. (1) Finantarea investitiei prevazute la art. 1, se va asigura din fonduri alocate de la
bugetul local prin bugetul propriu al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu
Risc Seismic.

(2) Datele de identificare ale imobilului, sunt prezentate Tn Anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare

Art.3.(1) Predarea-primirea imobilului situat Tn str. Johannes Gutenberg nr. 3, sector 5, se
va face pe perioada executarii lucrarilor de interventie necesare, pe baza de proces-verbal Tncheiat
Tntre Directia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti si Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, cu un termen
de 5 (cinci) zile Tnainte de emiterea ordinului de Tncepere a lucrarilor.

(2) Pana la momentul Tncheierii procesului-verbal de predare-primire a imobilului situat
Tn str. Johannes Gutenberg nr.3, sector 5, Consiliul General al Municipiului Bucuresti Tsi pastreaza
prerogativele dreptului de administrare asupra imobilului.

Art. 4. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti si Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, vor aducela
Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, din data
de

PRESEDINTE DE SEDINTA , SECRETAR GENERAL
AL IWUNICIPIULUI BUCURE§TI

Bucuresti
Nr /
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