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Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure!?ti nr. 114/2016, privind 

aprobarea Regulamentului de organizare !?i functionare a teraselor in zonele protejate ~i in perimetrul 
Centrului lstoric Bucure~ti, cu completarile ~i modificarile ulterioare 

Avand in vedere referatul de aprobare at Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
3864/27.05.2021, raportul de specialitate al Direc,iei Generate Urbanism 9i Amenajarea Teritoriului 
nr. 5212/27.05.2021 ~i amendamentul inregistrat Ia Cabinet Secretar General cu nr. 
2095/02.06.2021 ; 

Vazand avizul Comisiei de urbanism !?i amenajarea teritoriului nr. 12/31.05.2021 , avizul 
Comisiei pentru mediul de afaceri, comeft, turism ~i protectia consumatorilor nr. 33/28.05.2021 ~i 
avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 173/31.05.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

Tn conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Ptanului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a Ill 
a -zone protejate, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata, cu 
modificarile !?i completarile ulterioare; 
- Ordonan,ei de Urgenla a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, aprobata ~i 
modificata prin Legea 515/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordonantei Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea ~i revitalizarea Centrului lstoric Bucure9ti, 
aprobata prin Legea nr. 140/2002; 
- Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind proteclia consumatorilor, republicata, cu modificarile 
9i completarile ulterioare; 
- Hotararii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Culturii 9i Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizata 9i a Listei monumentelor istorice disparute; 
- Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 120/2010 privind aprobarea normelor 
de salubrizare 9i igienizare ale Municipiului Bucure9ti, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
- Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 118/2004 privind exercitarea activitatii 
de comercializare pe principalele retele stradale, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor: -· =\\S;~ 
- Art. 2 alin. (2), ale art. 4 ~i art. 8 alin. (3) din Ordona ,, ._ ~AwJJi nr. /2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor, aprobata ~i modificata prin L ~ . ~I 2; ~ ~ 
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~'g "~'{·' 0 

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. co'c&tai95661S=-ector 5. Bucur~ti, Romania: tel. : +40 



Art. 7 a lin. ( 13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) ~i art. 139 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTARA$T E: 

Art.l Se modifica art. 3 alin. (2) din anexa Hotararii Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti nr. 114/2016 ~iva avea urmatorul cuprins: 

"Art. 3 alin. (2) Avizarea teraselor sezoniere se va face pe lungimea fatadei spa,iului comercial 
detinut, cu pastrarea unui culoar de acces/ evacuare din imobil. De asemenea se poate aviza 
amplasarea de terase Ia imobilele invecinate (stanga/dreapta sau vizavi) cu conditia ob,inerii 
acordului scris al proprietarului imobilului in cauza tara a stanjeni eventualele activitati desfa~urate In 
imobil !?i fara a bloca accesul in/din imobil. Se interzice amplasarea, compartimentarea spatiului 
teraselor cu alte obiecte cu exceptia meselor ~i scaunelor. Este permisa amplasarea de mobilier de 
terase, umbrele, pergole u~oare (fara elemente de fundare care sa deterioreze carosabilul) precum ~i 
amplasarea de jardiniere mobile cu plante omamentale verzi, fara a obtura accesul in zona. 

Pe perioada evenimentelor sportive, este permisa amplasarea de ecrane TV in perimetrul 
teraselor in scopul urmaririi evenimentelor sportive in cauza. Pe parcursul transmisiunilor sportive, se 
va avea grija ca nivelul de zgomot sa nu perturbe vecinatatile imediate". 

Art.ll Se modifica art. 5 alin. (3) din anexa Hotararii Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti nr. 114/2016 ~iva avea urmatorul cuprins: 

,Art. 5 (3) Avizarea teraselor este interzisa in dreptul cladirilor cu fatade degradate, pentru care 
proprietarii, persoane fizice sau juridice ~i titularii dreptului de administrare sau ai altar drepturi reate 
asupra cladirilor nu au asigurat efectuarea lucrarilor de reparatii curente, intretinere, consolidare, in 
conditiile legii. Constatarea (Nota de constatare) ~; aplicarea sanctiunilor se va face de catre 
reprezentantii Directiei Generate de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti , care va informa 
in acela~i timp ~i structura avizatoare din cadrul Primariei Municipiului Bucure~ti." 

Art.lll Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de Ia data aducerii Ia cuno~tin1a 
publica. 

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 114/2016, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare !?i functionare a teraselor in zonele protejate ~i in 
perimetrul Centrului lstoric Bucure~ti, cu completarile ~i modificarile ulterioare, raman neschimbate. 

Art.V Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure!?ti 
~i Directia Generala de Politie Locala l?i Control a Municipiului Bucurel?ti vor aduce Ia indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fast aprobata in ~edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINJ A. 

Sarin Purcarea 

Bucure~ti, 02.06.2021 
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SECRETAR GENERAL 
L MUNICIPIULUI BUCURE$TI , 

Georgiana Zamfir 
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