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Cons iliul General al Municipi ului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 

masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de reabilitare a sistemului de 
termoficare al municipiului Bucureşti 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 2080/24.03.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 
3957/19.03.2021; 

Văzând avizul Comisiei de transport şi mobilitate urbană nr. 1/29.03.2021, 
avizul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 47/29.03.2021 şi avizul Comisiei juridice 
şi de disciplină nr. 98/29.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. c) şi 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 Circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor 
cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de reabilitare a sistemului de 
termoficare al Municipiului Bucureşti va fi exceptată de la aplicarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 134/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru următoarele obiective: 

(1) "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (7 obiective 
însumând o lungime de traseu de 31,621 km)"- patru obiective însumând o lungime 
de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi - Lot 1 -Obiectiv 1, Magistrala 1 Sud, 
tronson CM 11' - CP3- CVS/4- 5,958 Km. 

(2) "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (7 obiective 
însumând o lungime de traseu de 31,621 km)"- patru obiective însumând o lungime 
de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi - Lot 11 - Obiectiv 3, Magistrala 11 Sud, 
tronson CM 43 - CO 2 - 4,477 Km. + Obiectiv 4, Magistrala lf - III Grozăveşti, tronson 
C 15/20- CS 12-5,526 km. 

(3) "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (7 obiective 
însumând o lungime de traseu de 31,621 km)"- patru obiec · ~ umând o lun9ime 
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de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi - Lot III - Obiectiv 5, Magistrala 
Progresu -Berceni, tronson CB 4- C05- 3,9 Km. 

Art.2 Lista utilajelor şi autovehiculelor, precum şi a traseelor de deplasare va fi 
supusă spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Deplasarea şi caracteristicile autovehiculelor destinate transportului de 
mărfuri şi a utifajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de 
reabilitare a sistemului de termoficare al municipiul Bucureşti, respectiv la obiectivele 
mentionata la art. 1 , vor fi nominalizate exact şi periodic (lunar) de către direcţiile de 
specialitate şi vor fi supuse avizării Direcţiei Transporturi. 

Art.4 Direcţia Transporturi şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 30.03.2021 . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Sorin Purcărea 
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