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C onsiliul G e n e ral al Municip iu lui Bucure şti 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dizolvării Regiei Generale de Apă Bucureşti R.A. şi împuternicirea 

Primarului General să întreprindă demersurile necesare achiziţionării serviciilor de lichidare 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 12754/25.08.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei Juridic nr. 12755/25.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 149/30.08.2021 
avizul Comisiei pentru utilităţi publice şi salubritate nr. 12/30.08.2021 şi avizul Comisiei 
juridice şi de disciplină nr. 313/31.08.2021 din cadrul Cosiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 358/2001 privind lichidarea 

administrativă a Regiei Generale de Apă Bucureşti R.A.; 
-Contractului de concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între municipiul Bucureşti, în 

calitate de Concedent şi S.C. Apa Nava Bucureşti S.A., în calitate de Concesionar, cu privire 
la furnizarea de servicii de alimentare cu apă si canalizare pentru municipiul Bucuresti; 

În conformitate cu prevederile: ' ' 
- art. 1 alin. (3) lit. h) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind 

reorganizarea regiilor autonome, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. 7) lit. n), art. 139 

alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă de Apă Bucureşti R.A., conform 
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Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedi nţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01.09.2021 . 
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