
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind transparentizarea contractelor incheiate de Primaria Municipiului 

Bucure~ti ~~ institu~iile subordonate Consiliului General al Municipiului Bucure~ti 

Avand in vedere referatul de aprobare al doamnei consilier general 
~tefania Petre ~~ raportul de specialitate al Directiei Generate Achizitii Publice 

r nr. 698/04.03.2021; 
Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~~ credite externe nr. 

65/31.05.202 ~~ avizul Comisiei juridice ~~ de disciplina nr. 178/31.05.2021 din 
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) lit. c) ~~ art. 139 alin. {3) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~~ completarile ulterioare; 
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Art.1 in termen de 60 de zile de Ia data intrarii in vigoare a prezentei 
hotarari, Primaria Municipiului Bucure~ti ~~ institutiile subordonate Consiliului 
General al Municipiului Bucure~ti vor publica pe paginile web proprii, intr-a 
sectiune dedicata, accesibila prin legatura directa din prima pagina, toate 
contractele incheiate in anul 2021. 

Art.2 in termen de 6 luni de Ia data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, 
Primaria Municipiului Bucure~ti ~~ institutiile subordonate Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti vor publica pe paginile web proprii, intr-a sectiune 
dedicata, accesibila prin legatura directa din prima pagina, toate contractele 
incheiate in anii 2018 - 2020. 

Art.3 incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Primaria 
Municipiului Bucure~ti ~~ institutiile subordonate Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti publica pe paginile web proprii, intr-a sectiune dedicata 
accesibila prin legatura directa din prima pagina, fiecare contract semnat, in 
termen de 10 zile de Ia semnarea acestuia. 

Art.4 Publicarea contractelor se - e va face cu respectarea 
prevederilor legale privind protectia da ~,,Wcara * ~r personal. 

g;"~ "'/ ..p ~ 
2 - · ~ 



( 

Art.5 Direc1iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 
al Municipiului Bucure~ti ~i directorii institutiilor subordonate Consiliului General 
al Municipiului Bucure~ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in §edinta ordinara a Consiliului General 
al Municipiului Bucure§ti din data de 02.06.2021 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Sorin Purcarea 

Bucuresti , 02.06.2021 
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