Către:
Secretarul General al Municipiului București
Primarul General al Municipiului București
Blvd. Elisabeta nr. 47, sector 5, București

București,

03.09.2020

Stimată Doamnă Secretar General,
Stimată Doamnă Primar General,

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului
administrativ, subsemnatul Florin Grigorescu, în calitate de consilier general în cadrul
Consiliului General al Municipiului București vă înaintez atașat prezentei, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea realizării unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții Înființarea Muzeului Transportului Public și Mobilității din București, împreună
cu referatul de aprobare, în vederea adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul
General al Municipiului București.

Cu deosebită considerație,
Florin Grigorescu
Consilier General USR
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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea realizării unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții
„Înființarea Muzeului Transportului Public și Mobilității din București”
Având în vedere referatul de aprobare din partea domnului consilier general Florin
Grigorescu;
Având în vedere rapoartele compartimentelor de resort și avizele comisiilor de
specialitate;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice –
republicata;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea BucureștiIIfov,
măsura C-5 care face referință la oportunitatea amplasării unui muzeu dedicat transportului
public în București pe locul depoului Victoria;
Ținând cont de scrisoarea de intenție din partea Asociației „Metrou Ușor”;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea
Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. d) și e), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit.
d), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. f), lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă finanțarea realizării unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul
de investiții „Înființarea Muzeului Transportului Public și Mobilității din București”, ca
instituție publică de cultură aflată în subordinea Municipiului București, cu statut de muzeu de
importanță locală
(2) Studiul de fezabilitate realizat va fi prezentat spre analiza și aprobarea Consiliului General
al Municipiului București
(3) Finanțarea studiului de fezabilitate se va realiza din bugetul local pentru anul 2021.
Art. 2. (1) În vederea elaborării studiului de fezabilitate prevăzut la art. 1, direcțiile de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București vor stabili obiectivele și misiunea
pentru Muzeul Transportului Public și Mobilității din București și vor întocmi documentația
pentru obținerea avizelor necesare înființării muzeului.
2

General

(2) Stabilirea obiectivelor și a misiunii Muzeului Transportului Public și Mobilității din
București se va face într-un cadru de dezbatere publică amplă, unde se vor invita public
contributorii și entități interesate, precum: delegați ai STB și Metrorex, manageri ai muzeelor
echivalente din Romania și străinătate, istorici, profesori de la facultățile de profil, delegați ai
companiilor producătoare de material de transport, pedagogi, delegați ai Proedus, alte
organizațiilor neguvernamentale interesate.
Art. 3. în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, se aprobă încheierea unui
protocol de colaborare între Municipiul București și Asociația „Metrou Ușor” prin care
asociația se angajează sa contribuie cu rol consultativ și pe baza de voluntariat pentru acțiuni
de punere în aplicare a prezentei hotărâri cu privire la:
- conținutul curatorial al Muzeului
- promovarea Muzeului și a evenimentelor conexe prin canalele proprii
- dezbateri publice
- elaborarea obiectivelor și misiunii Muzeului
- tipul de activități economice și culturale
- identificarea surselor exponatelor
- modul de transport și instalare al exponatelor
- starea dorită de prezentare a exponatelor
- împărțirea spațiului expozițional
- documentația în vederea obținerii avizului prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și
Colecțiilor.
Art. 4. (1) Ca primă opțiune de găzduire a „Muzeului Transportului Public și Mobilității
din București” este vizat imobilul situat în București, strada Mexic nr. 19 – Depoul de tramvaie
Victoria, compus din teren în suprafața de 34.748 mp și construcții, având nr. CF 230187.
(2) Pană la data dezbaterii studiului de fezabilitate prevăzut la art. 1, imobilul prevăzut la alin.
(1) își va menține destinația și regimul juridic actual.
Art. 5. Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București vor face
toate demersurile necesare pentru obținerea avizului prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor
și Colecțiilor.
Art. 6. Implementarea prezentei hotărâri se va face cu respectarea următoarelor termene
limită:
-

Elaborarea obiectivelor și a misiunii Muzeului
Realizarea Studiului de fezabilitate
Aprobarea studiului de fezabilitate
Finalizarea documentației de avizare
Obținerea avizului
Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor
Primul an de bugetare pentru crearea și

31.12.2020
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
31.03.2022
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Funcționarea Muzeului

2022

Art. 7. Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din
data de ...

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

București, ...
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