
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 2 sa hotarasca, in 

condiliile legii, cu privire Ia aprobarea participarii in consortiul de beneficiari ~i 
implementarea proiectului ,DivAirCity- Puterea diversitatii ~i a incluziunii sociale 
ca mijloc de reducere a poluarii aerului ~i de realizare a legaturii urbane verzi in 

ora~ele neutre din punct de vedere climatic", finantat prin Programul Orizont 2020 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti nr. 2138/25.03.2021 ~i raportul comun de specialitate al Directiei Generale 
Management Proiecte cu Finantare Externa nr. 1367/17.03.2021 ~i al Directiei de 
Mediu nr. 1965/17.03.2021; 

Vazand avizul Comisiei economica, buget, finante ~i credite externe 
nr.68/31.05.2021, avizul Comisiei de ecologie, protectia mediului ~i igienizare nr. 
12/31.05.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~ide disciplina nr. 188/31.05.2021 din cadrul 
Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

in conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Manualului Programului Orizont 2020 - cadru pentru cercetare ~i inovare al 

Uniunii Europene; 
- Ghidului Orizont 2020-Programul de lucru: Actiune climatica, mediu, eficienta 

resurselor ~i materii prime, Ape!: Construirea unui viitor cu emisii reduse de carbon, 
rezistent Ia schimbarile climatice: actiuni climatice in sprijinul Acordului de Ia Paris; 

- Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 104/25.02.2021 privind aprobarea 
participarii in consortiul de beneficiari ~i implementarea proiectului ,DivAirCity -
Puterea diversitatii ~i a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluarii aerului ~i de 
realizare a legaturii urbane verzi in punct de vedere climatic" 
finantat prin Programul Orizont 2020. 



in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) ~i e), alin. (7) lit. i), 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 BUCURESTI 
' 

H 0 TARAS T E: 
' 

Art.1 Se imputernice~te expres Consiliul Local al Sectorului 2 sa hotarasca, in 
conditiile legii, cu privire Ia aprobarea participarii in consortiul de beneficiari ~i 

implementarea proiectului ,DivAirCity - Puterea diversitatii ~i a incluziunii sociale ca 
mijloc de reducere a poluarii aerului ~i de realizare a legaturii urbane verzi in ora~ele 
neutre din punct de vedere climatic", finantat prin Programul Orizont 2020. 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 2 vor duce Ia indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fest 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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