Către:
Secretarul General al Municipiului Bucuresti
Primarul General al Municipiului Bucuresti
Blvd. Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Bucuresti, 04.12.2017
Stimată Doamnă Secretar General,
Stimată Doamnă Primar General,
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
art. 44 din Anexa O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a consiliilor locale, subsemnatele si subsemnatii Roxana Wring, Ana - Maria
Ciceala, Alexandru Valeriu Gâdiuță, Matei Țugui, în calitate de consilieri generali în cadrul
Consiliului General al Municipiului București, vă înaintăm atașat prezentei proiectul de
hotărăre privind desfășurarea evenimentelor de anvergură și târgurilor de sezon organizate
pe raza Municipiului București de către Primăria Municipiului București sau instituții
subordonate Consiliului General al Municipiului București împreună cu expunerea de
motive, în vederea adoptării acestui proiect de hotărăre de către Consiliul General al
Municipiului București.
Cu deosebită considerație,
Roxana Wring
consilier general
Ana-Maria Ciceală
consilier general
Alexandru Valeriu Gâdiuță
consilier general
Matei Tugui
consilier general

HOTĂRÂRE
privind desfășurarea evenimentelor de anvergură și târgurilor de sezon organizate pe raza
Municipiului București de către Primăria Municipiului București sau instituții
subordonate Consiliului General al Municipiului București
Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali Alexandru Valeriu Gâdiuță,
Roxana Wring, Matei Țugui și Ana-Maria Ciceală,
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local,
In acord cu prevederile art. 5 din Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea
adunarilor publice,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. d), art. 39 alin. (3) si art. 45 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Piața Victoriei devine destinație rezervată pentru manifestații civice, sindicale etc. În
Piața Victoriei nu se vor organiza evenimente de anvergură de tip târguri de sezon în aer
liber, festivaluri sau evenimente similare.
Art. 2. Se pot organiza târguri de sezon în aer liber (Crăciun, Paște etc) sau evenimente
similare numai în zone în care se poate asigura accesul pietonal permanent în condiții de
siguranță.
Art. 3. Toate evenimentele de anvergură de tip târguri de sezon în aer liber (Crăciun, Paște
etc), festivaluri sau evenimente similare vor fi programate cel târziu până la sfârșitul lunii
februarie a fiecărui an și anunțate public cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de începere a
acestora.
Art. 4. Primarul General al Municipiului București și Direcțiile abilitate din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre..... a fost adoptă în ședința Consiliului General al Municipiului București
din data de.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          SECRETAR GENERAL AL
                                                                                          MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI
București,  04.12.2017
Expunere de motive
Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor de anvergură și târgurilor de sezon
organizate pe raza Municipiului București

Primăria Capitalei a decis recent să organizeze un Festival de Crăciun în Piața
Victoriei, deși acest spațiu nu este adecvat unor astfel de manifestări și nu are o tradiție în a
găzdui evenimente de acest tip. Ulterior a apărut și confirmarea a ceea ce se bănuia doar, și
anume, a faptului că decizia a fost una exclusiv politică. Primăria Capitalei a fost nevoită să
revină asupra deciziei și să renunțe la organizarea Festivalului în Piața Victoriei.
În contextul acestui eveniment, se impune reglementarea, prin hotărârea CGMB a
faptului că Piața Victoriei rămâne spațiu rezervat pentru manifestări civice, sindicale etc. O
astfel de hotărâre este necesară pentru a preveni adoptarea unor decizii administrative în scop
politic și pentru a garanta acestui spațiu bucureștean destinația deja consacrată prin
manifestările publice din ultimii ani. Evenimentele publice de tipul festivalurilor de sezon sau
a concertelor se pot desfășura în spațiile în care, în mod tradițional, s-au desfășurat în
București. Pentru astfel de evenimente, este nevoie de accesibilitate sporită pentru cetățeni
(semafoare, treceri de pietoni, acces facil la mai multe linii de transport public în comun etc.)
și de o serie de caracteristici ale spațiului respectiv în sensul securizării pentru prevenirea
riscurilor de accidente sau incidente.
Principalii beneficiari ai evenimentelor de anvergură şi ai târgurilor de sezon sunt
cetăţenii Bucureştiului, dar şi alte persoanele ce doresc să ia parte la astfel de ocazii. Prin
urmare, accesul în spatiile dedicate desfasurarii evenimentelor nu trebuie să fie obstrucţionat
în niciun fel, trebuie să se facă uşor si in deplina siguranta pentru participanti, fără a încurca
circulaţia rutieră.
Principalele spaţii identificate ca potenţiale locuri de organizare a unor astfel de
evenimente şi care să permită accesul unui număr cât mai mare de persoane sunt: Piaţa
Constituţiei, Piaţa Unirii, Piaţa Revoluţiei, Piaţa George Enescu, Piaţa Universităţii, platoul
din fața Gării Băneasa, Piaţa Libertății de la Parcul Carol. Accesul către aceste locaţii se face
prin respectarea regulilor de circulaţie, fiind bine delimitat cu treceri de pietoni ce asigură
trecerea în siguranţă către perimetrul delimitat.

Cu titlu de exemplu, în imaginile de mai jos, se pot observa trecerile de pietoni sau pasaje,
după caz, în câteva astfel de locații unde există posibilitatea organizării acestui tip de
evenimente:

Piaţa Constituţiei, trecere de pietoni

Piaţa Constituţiei, trecere de pietoni 2

Piaţa Revoluţiei, treceri de pietoni

Piaţa George Enescu, treceri de pietoni

Piaţa Universităţii, 2 pasaje subterane şi trecere de pietoni

Piaţa Unirii, treceri de pietoni

Pentru a facilita accesul participanţilor dar şi a spori siguranţa lor, toate evenimentele
anterior menţionate se vor organiza numai în aceste spaţii bine delimitate, cu treceri de
pietoni.
De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea participanţilor la trafic, astfel de evenimente vor
fi anunţate public, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii acestora, pentru a putea evita din
timp aceste zone şi a nu se crea ambuteiaje. Nu în ultimul rând, pentru a veni în întâmpinarea
potenţialilor turişti, toate evenimentele de anvergură de tip târguri de sezon în aer liber
(Crăciun, Paște etc), festivaluri sau evenimente similare vor fi programate pentru anul in curs
cel târziu până la sfârșitul lunii februarie.

