
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local at Sectorutui 2 al Municipiului Bucure~ti 

sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire Ia incheierea unui Protocol de colaborare cu 
Administratia Nationala "Apele Romfme", in vederea realizarii unor investitii de utilitate 

!?i interes public local, privind amenajarea/reamenajarea zonelor aferente malurilor de lac, 
( inclusiv zonele verzi !?i insulele de pe raza Sectorului 2 at Municipiului Bucure!?ti 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure§ti 
nr. 1956/19.03.2021 §i raportul de speciatitate al Directiei Generate Servicii Publice nr. 
171/23.02.2021; 

Vazand avizul Comisiei de ecologie, protectia mediului ~i igienizare nr. 10/31.05.2021, 
avizul Comisiei pentru utilitati publice ~i salubritate nr. 6/31.05.2021 ~i avizul Comisiei juridice 
~ide disciplina nr. 180/31.05.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure§ti; 

in conformitate cu prevederile: 
- Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile !?i 

completarile ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, republicata, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
- Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane !?i rurale; 

Hotararii Consiliului Local 2 nr. 73/28.01 .2021 privind colaborarea intre Sectorul 2 al 
Municipiului Bucure~ti ~i Administratia Nationala "Apele Romane" in vederea realizarii 
unor investitii de utilitate ~i interes public local, precum ~i pentru realizarea masurilor de 
salubrizare a digurilor, malurilor, insulelor, cursurilor de apa, asanarea terenurilor 
insalubre si prevenirea poluarii apelor, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) ~i 'art. 166 
alin. (2) lit. s) ~i alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTARA$TE: 

Art.1 Se imputernice!?te expres Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti 
sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire Ia incheierea unui Protocol de colaborare cu 
Administratis Nationala "Apele Romane" in vederea realizarii unor investitii de utllitate ~i 
interes public local, privind amenajarea/reamenajarea zonelor aferente malurilor de lac, 
inclusiv zonele verzi si insulele de pe raza ~ !Df- I Municipiului Bucuresti. 

I 0 ·;q 1\1 ' I 

-Q;r / \ 
• '7* ~ 

00; www.pmb.ro 



( 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 2 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 

Bucure§ti, 02.06.2021 
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