,Q:onsilil:ll Geperal

alMunicipiului

Bucure~ti

HOTARARE
privind aprobarea Normelor de salubrizare ~i igienizare ale
Municipiului Bucure~ti
Avand In vedere expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucure~ti ~i raportul de specialitate al Direc~iei Generale
Infrast.ruetura ~i Servicii Publice' - Directia Utilitati Publice;
Vazand raportul Comisiei" pentru igienizare ~i salubritate,
raportul Comisiei pentru utilitati publice ~i avizul Comisiei juridice ~i
de di~lciplina din .cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti;
Luand Tn~:considerare' prevederile Legii nr. 101/2006 a
serviciului de safubrizare a: localitatilor, cu modifi~arile ~i completarile
ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
pubHce. cu modificarile ~i completariie ulterioare, ale art. 49B din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
de~euri/or, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Ordonantei
Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane ~i
rurale, cu modificarife ~i completarile ulterioare
~i ale Ordinului
nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului
de s~lubrizare a loca/itatilor
emis de Autoritatea Nationala de
Regl~(mentare pentru Servi'ciile Comunitare de Utilitati PUb/ice;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privin!(j regimul juridic al contraventiilor, cu m~dificarile ~i completarile
ulteri6are;
,
. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transp.aren~adecizionala In administratia publica; .
Tn temeiul prevederilor art. 36 ~Iin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4)
lit. e), alin. (6) lit. a) pet. 14 ~i art. 45 a/in. (2) din Legea nr. 215/2001
privind, administrati~. pqblica locala, republicata".cLJ , modificarile ~i
comp/e'farHe-ulferioare. "
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.
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Art.1 Se aproba Normele de salubrizare ale Municipiului Bucure~ti
conformanexe·j nr.1.
Art.2 Se aproba Normele de igienizare ale Municipiului Bucure~ti
conform anexei nr.2.
Art.3 Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se
realizeaz.a de catre Primarul General al Municipiului Bucure~ti ~i
"Tmpute;nicitjjac~stui9'., ,priJ!1grjj,se~toarelqr 1:-6 ~LimpLlternicitiiacestorC1,
, Politia Comunitara §i Bri~adaRutiera BucurE:~$tiperitru art. 27 alin. (2) lit. g)
din anE;:;<a
nr.1.
ArtA Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se aplica
corespunzator. Contravenientul poate achita Tn termen de cel mult 48 de
ore de la data Tncheierii procesului verbal de constatare ~i sanctionare a
contraventiilor, jumatate din minimul amenzii prevazute.
Art.5 La., data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
Hotar~rea C,G.M.B. nr. 109/2004, Hotararea C.G.M.B. nr. 133/2004,
Hotar~rea C.,G.M.B. nr. 147/2005 ~i Hotararea C.G.M.B.
nr. 243/2005.
Art.6 Anexel~ 1 ~i 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.? Primarul General al Municipiului Bucure~ti, primarii sectoarelor
1-6, P,?Aiti':lComunitara, Brigada Rutiera Bucure~ti ~i directiile din cadrul
apara,tului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure~ti,
vor adu~e la Tndeplinireprevederile prezentei hotarari.
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4~easta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului
Gener~1al Municipiului Bucure~ti din data de 30.06.2010.

