
Catre: 

 

Doamna Gabriela Firea 

Primar General al Municipiului Bucuresti 

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti 

  

Doamna Zamfir Georgiana 

Secretar General al Municipiului Bucuresti 

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti 

 

Bucuresti               08.05.2020 

   

  

Stimata Doamna Secretar General, 

Stimata Doamna Primar General, 

  

  

In temeiul dispozitiilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului 

administrativ, subsemnata Raluca Teodor, in calitate de consiliera municipala in cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti, va inaintez atasat prezentei Proiectul de hotarare privind 

tratarea flotei de vehicule aflate in administrarea  STB SA cu substante de dezinfectie cu acțiune 

îndelungată pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, impreuna cu referatul de 

aprobare, in vederea adoptarii acestui proiect de hotarare de catre Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti. 

 

 

Cu deosebita consideratie, 

Raluca Teodor 

Consiliera municipala 

  

 

 

 

Ana Ciceala 

Consiliera municipala 

 

 

 



 

HOTARARE 

privind tratarea flotei de vehicule aflate in administrarea STB SA cu substante de dezinfectie 

cu acțiune îndelungată pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2 

 

Avand in vedere referatul de aprobare semnat de Raluca Teodor și Ana Maria Ciceala in 

calitate de consiliere municipale; 

Avand in vedere rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate; 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari; 

Tinand cont de Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind 

prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 

Tinand cont de Hotararea CGMB nr. 574/2018 privind avizarea documentatiei de atribuire 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, in arealul deservit de Asociatia 

de Dezvoltare Intracomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov; 

 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. 7 lit. c) si h), art. 139 alin. (3) si 166 alin. (1) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba demararea procedurilor pentru testarea si  achizitia de produse  de dezinfectie 

pentru a asigura igienizarea tramvaielor, troleibuzelor si autobuzelor aflate in administrarea STB 

SA, pentru protectia cetatenilor si prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. 

(1)  Plafonul cantitativ de produse se va raporta la vehiculele aflate in uz si va fi stabilit prin 

documentatia de atribuire care se va intocmi prin grija Primarului General al Municipiului Bucuresti 

si va fi supusa aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 

Art. 2. Produsele alese trebuie sa fie substante de tip strat protector (coating) care sa acopere 

toate suprafetele din interiorul vehiculelor si sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa prezinte efect bactericid, fungicid si virulicid  

- sa isi pastreze proprietatea auto-igienizanta pe timp indelungat, pentru a combate bacteriile 

si virusurile in mod continuu 

- sa nu fie toxice pentru oameni si animale 

- sa fie active si in conditii de lumina artificiala 

- sa fie aprobate de unitatile sanitare competente 

 



Art. 3. Costul de achizitie al produselor prevazute la art. 1 va fi suportat din bugetul local al  

Municipiului Bucuresti, urmand ca STB SA sa asigure curatenia si dezinfectia propriu-zisa.  

Art. 4. Inainte de achizitie, vor fi testate mostre de produse care indeplinesc conditiile de la art. 

2 pe un numar redus de vehicule pentru o perioada de 2 saptamani pentru verificarea toxicitatii 

si a gradului de eficienta. Dupa achizitia produselor conform art. 1 alin. (1) se vor realiza 

periodic teste de evaluare a eficientei procesului de dezinfectie. 

Art. 5. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucuresti si Primarul General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta … a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 

data de… 

 

 

Presedinte de sedinta                                                     Secretar General al Municipiului Bucuresti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



REFERAT DE APROBARE 

Proiectul de hotarare privind tratarea flotei de vehicule aflate in administrarea  STB SA cu 

substante de dezinfectie cu acțiune îndelungată pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-

CoV-22 

 

Transportul in comun este folosit in continuare in timpul pandemiei cu virusul SARS-CoV-

2, iar pe viitor se prefigureaza masuri de relaxare a restrictiilor de circulatie in urma carora un numar 

din ce in ce mai mare de cetateni va relua folosirea transportului in comun. In aceste conditii, se 

impun masuri de igienizare a vehiculelor care asigura transportul in comun in municipiul Bucuresti 

in vederea impiedicarii raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2  in randul populatiei. 

Tinand cond de faptul ca metodele de curatenie si dezinfectie conventionale chiar si aplicate 

frecvent nu sunt suficiente pentru a asigura la un nivel cat mai ridicat prevenirea raspandirii 

bacteriilor si a virusurilor de la un calator la altul, se impune recurgerea la solutii nou aparute tip 

strat protector care blocheaza procesul de transmitere a bacteriilor si a virusilor pe o perioada 

indelungata si care combat bacteriile si virusurile in mod continuu fara a fi nevoie de o repetare a 

dezinfectiei pe toata perioada de garantie a substantelor. 

Un alt avantaj al solutiilor tip strat protector este si unul ecologic, reducandu-se astfel 

utilizarea de substante toxice care ar trebui folosite cu o frecventa foarte ridicata (la fiecare capat 

de linie) pentru limitarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2.   

Alte orase din lume au adoptat deja adoptate tehnologii cu solutie protectoare antivirus si 

antibacteriana si municipalitatea are acum sansa de a proteja locuitorii Bucurestiului, prin adoptarea 

proiectului propus, precum Praga1 sau Hong Kong2.  

Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, in arealul 

deservit de Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov, 

operatorul STB SA are obligatia sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, 

spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport, atat la interior, cat si la exterior. Cu toate acestea, 

in contextul actual exceptional, apreciem ca se impune ca municipalitatea sa asigure masurile 

necesare in vederea limitarii infectarii intra-comunitare cu noul coronavirus.  

Produsele de dezinfectie alese trebuie sa fie testate inainte de achizitie cu privire la nivelul de 

toxicitate pentru oameni si animale si cu privire la gradul de eficienta. Totodata, pe parcursul 

aplicarii produselor trebuie sa se monitorizeze in mod continuu procesul de curatenie si dezinfectie, 

cu suportul specialistilor epidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate Publica, conform unui plan 

                                                             
1 https://news.expats.cz/weekly-czech-news/prague-treating-all-public-transit-vehicles-with-

antiviral-coatings/ 

2 https://www.youtube.com/watch?v=CG6SdMR9bbY&feature=youtu.be  

 

 

https://news.expats.cz/weekly-czech-news/prague-treating-all-public-transit-vehicles-with-antiviral-coatings/
https://news.expats.cz/weekly-czech-news/prague-treating-all-public-transit-vehicles-with-antiviral-coatings/
https://www.youtube.com/watch?v=CG6SdMR9bbY&feature=youtu.be


prestabilit, pentru a asigura siguranta si protectia pentru populatie. Rezultatele testelor vor fi 

publicate pentru a facilita accesul la astfel de subtante pentru alte autoritati si institutii publice.  

Pentru motivele de mai sus, va supunem dezbaterii Proiectul de hotarare privind tratarea flotei de 

vehicule aflate in administrarea  STB SA cu substante de dezinfectie cu acțiune îndelungată pentru 

prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. 

 

Cu deosebita consideratie, 

Raluca Teodor,  

Consiliera municipala 

 

 

 

 

 

Ana Ciceala 

Consiliera municipala 

 


