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CONSILIUL GENERALAl MUNICIPIULUI BUCUR~~TI

.

HOTĂRÂRE

privind interzicerea În Municipiul Bucureşti a inscripţiilor caligrafiate sau a
imaginilor pictate sau gravate de tip graffiti pe pereţii imobilelor sau alte
suprafeţe publice sau private
.

\

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Inspecţie şi Control General;
Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul
Comisiei juridice şi qe disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
in baza prevederilor
legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea
faptelor de
Încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
ln conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului. cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea
prevederilor
legii
nr. 52/2003
privind transparenţa
decizională În administraţia publică;
În temeiul prevederilor ar!. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1), precum şi art. 85
din legea nr. 215/2001. privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare;

CONSILIUL

GENERAL AL MUNICIPIULUI
HOTĂRĂŞTE:

BUCUREŞTI

Ar!. 1 Se interzic În Municipiul Bucureşti inscripţiile caligrafiate sau
imaginile pictate sau gravate de tip graffi!i pe pereţii imobilelor sau alte
suprafeţe publice sau private.
Ar!. 2 Fac excepţie de la prevederile art. 1, spaţiile special amenajate in
acest scop În parcurile şi grădinile publice aflate În administrarea instituţiilor de
sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a Consiliilor
Locale ale Sectoarelor 1-6.
Art. 3 In termen de 30 de zile de la adoptarea
prezentei hotărâri,
administratorii
parcurilor, şi grădinilor publice, vor identifica, amenaja. dota
corespunzător şi Întreţine zonele În care să se poată manifesta persoanele cu
aptitudini in acest domeniu.

·

.

Art. 4 Primarii Sectoarelor 1~6 pot identifica şi administra şi alte suprafeţe
publice sau private destinate aceluiaşi scop În funcţie de nivelul solicitărilor.
Art. 5 Nerespectarea prevederilor art. 1, se sancţionează potrivit
prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu
modificările şi completă riie ulterioare, dacă faptele nu sunt comise În condiţii
care potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni.
Art. 6 Direcţiile din cadrul aparatului de spec:ialitate al Primarului General
al Municipiului Bucureşti, Primarii Sectoarelor 1-6, instituţiile de sub autoritatea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a Consiliilor Locale ale
Sectoarelor 1-6 care au În administrare parcuri şi grădini publice, Direcţia.
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Poliţia Comunitară vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta' hotărâre intră În vigoare fn termen de 30 de zile de la
adoptare.

Această hotărâre a fost adoptată În şedinţa
General al Municipiului Bucureşti din data de

.
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Bucureşti

'EXPUNERE DE MOTIVE

. În lipsa unor reglementări concrete, graBiti a devenit un fenomen. în municipiul
Bucureşti. Acesta este făcut rară consil11ţământll1proprietarului, fiind astfel incleplinite
condiţiile de vandalism. Sunt afec late construcţii de valoare istorică, garduri. pas(ţjl.:,
staţij de metrou, cabine telefonicc ~i alte wprafeţe publice sau private, generând
disconfort pentru populaţie ~inducând

În

acelaşi timp atingere imaginii urbanistice şi

valorii istorice a municipiului.
Una din cauzele acestei sk"iri de fapt o constituie incxistcnţa unor suprafeţe
special amcnajate prin grija autorităţilor locale,

În

scopul creării de condiţii facile

pel;soanelor cu aptitudini şi care dort:sc să se ma.nitest~ in spaţiul public, prin
inscripţionări caJigrafiate, ima.gini pictate sau gl'avatc (graffiti).
Din a.ceste considerente,

SI::

impune

WI

cadru de reglementare,

cu crearea

condiţiilor necesare şl cu acordarea posibilităţii persoanelor cu înclinaţii. în domeniul
respectiv, să se manifeste liber.
SupLulem în acesl sens sprc adoptare prezentul proi<:ct de hotărâre.
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BUCUREŞTI

Generul
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RAPORT DE SI>ECJALlTATE

Cu ocaua
municipiului

contronJelor cfcctuate pc raza teritorial administralivă

a

Bucurc~ti s-a constatat lipsa unor suprafeţe special amenujate

prin grţja autorităţilot' loeale, în scopul cn::ării de condiţii facile persoanclor '
eu aptitudini

şi care <loresc ~ă se lllanitc~tc

în spaţiul

rmblic, prin

il1seripţionări caligrafiatc, imagini pictatc sau gravate (graffiti) ..

în
devenit

aceste condiţii şi in lipsa unor reglt:mentări concrete, graffiti a
un fcnomen

eon~imţământul

în TIlLU1icipiulBucu.reşti.

proprietarului,

fiind

Act:sta este făcut fără

a.~tt'd îndeplinite

condiţiile

de

vandalism. Sunt atcctate construcţii de valoare istorică, garduri, pasajc, staţii
de metrou, cabine telefonice şi alte suprafeţe publice sau private, generând
disconfort

pentru populaţie !ii aducând în acelaşi ti.mp atingere imaginii

urb,mistice şi va.Jorii isto,rice

CI

municipiului.

Din aceste considerente, se impune un cadru de reglcmentare, '
cu crearea condiţiilor

necesare posibilitatea

persoanelor

cu înclinaţii În

domeniul respectiv, să se manifeste liber.
Supunem 1.0 acest sens spre promovare prezentul proiect de hotărâre.

Primăria Municipiului Bucureşti
Secretar General
B-dul Rogin. Eli,abeta 47, sector 5, Bucur.şti, Rom~nia
Tel.: 30555 BO:tol. centrali\: 30S 55'00, inl. 1255: rax:
http://www.bucurestî·primarla.ro

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a CGMB
Serviciul Transparenţă Decizionillă

ANUNŢ
In . conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind' transparenţa decizională in
administraţia publică, se aduc la cunoştinţă pUblicăurmătoarele proiecte de acte normative :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistlc Zonal - PUl - modificarea
H.C.G.M.B. nr: 321/01.11.2007 şi H.C.G.M.B. nr. 139/13.04.2009
2, Proiect de hotărâre prjyjnd aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 166, sector 1;
3. Proiect de hotărâre privind reglementarea "graffiti" in municipiul Bucureşti.
Proiectele de acte normativa, mai sus amintite, cu documentaţia de bază pot fi consultate:
• pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
• Ia sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afişaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5
Proiectele de acte normative se pot obţine in copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de
Informare.
In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea .52/2003, până la data de 04.11.2009
se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de
acte normative supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normativa, se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
• prin poştă pe adresa P.M.B. - B-dUl Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Directia
Asistenţă Tehnică şi Juridică a G.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
• B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.
Materialele transmise vor purta menţiunea:
"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.
Bucureşti

