
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOT Ă RÂRE 
privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti ca membri în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes local în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător şi a animalelor, în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 6146/23.08.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei Relaţia cu ONG, Sindicate şi 
Patronate nr. 558/04.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 161/2021, 
avizul Comisiei de ecologie, protecţia mediului şi igienizare nr. 26/2021 , avizul Comisiei de 
cultură, culte şi educaţie civică, relaţii internaţionale şi relaţia cu societatea civilă nr. 
46/30.08.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 328/31 .08.2021 din cadrul 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 243/02.08.2021 pentru 

aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul 
local al Municipiului Bucureşti , pentru activităţi nonprofit de interes local, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecţia Mediului Tnconjurător şi 
Animalelor; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) şi lit. s), art. 139 alin. (3) şi 
alin. (6) 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 desemnează trei consilieri generali ca membri titulari în Comisia de evaluare 
şi selecţionare a proiectelor de interes local în domeniul protec iei mediului înconjurător şi a 
animalelor, în vederea atribuirii contractelor de fi rEN mbursabilă, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005: ~ ~ * 

- Domnul consilier general Mitu Răzvan-Aurel; o ,~. 
- Doamna consilier general Mureşan Manuel : ~~~-

~· 



( 

- Domnul consilier general Tomescu Horia. 
Art.2 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi instituţiile subordonate Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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