
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

 privind „Constituirea, organizarea şi funcţionarea Zonei 
Metropolitane Bucureşti” 

 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

CAPITOLUL I  
  Dispoziţii generale 

 
 

 Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic pentru 
constituirea, organizarea şi funcţionarea Zonei Metropolitane Bucureşti, 
denumită în continuare Z.M.B. 
         (2) Z.M.B. este o asociaţie de dezvoltare, de utilitate publică, prin 
efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. j) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire ta asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, cât şi prin derogare de la 
prevederile pct. 11 din Anexa 1 a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
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Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de 
localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, constituită cu scopul 
dezvoltării economice şi sociale echilibrate a localităţilor din cuprinsul zonei. 
 

Art.  2. - (1) Zona Metropolitană se constituie astfel: 
a) consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta lege, adoptă în maxim 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, hotărâri prin care 
îşi exprimă acordul cu privire la asocierea în vederea constituirii 
Z.M.B.. 
          b) unităţile administrativ-teritoriale învecinate cu Z.M.B., aşa cum 
a fost prezentata la litera a), care in timpul dezbaterilor publice 
preliminare au emis deja hotărâri ale Comisiilor locale prin care îşi 
exprima acordul cu privire la asocierea in vederea constituirii Zonei 
Metropolitane Bucureşti. 
         c) alte unităţi administrativ teritoriale învecinate cu Zona 
Metropolitana Bucureşti aşa cum au fost prezentate la litera a) care nu  
şi-au exprimat acordul, pot adera la aceasta in condiţiile legii. 
         (2) În cazul în care consiliile locale prevăzute în Anexa 1 nu adoptă 
hotărârile prevăzute la litera a), sau refuză prin hotărâre aderarea la 
Z.M.B., se procedează la consultarea populaţiei prin referendum, în 
termen de 60 de zile de la expirarea termenului sau de la data hotărârii 
prin care se aproba sau respinge aderarea la Z.M.B., după caz. 

 
Art. 3. - (1) Z.M.B. se organizează şi funcţionează pe baza 

următoarelor principii: 
a) principiul legalităţii, 
b) principiul specializării, potrivit căruia unităţile                 

administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. pot transfera către 
Z.M.B. unele activităţi specifice care intră în sfera lor de 
competenţă, cu acordul autorităţilor lor deliberative; activităţile 
care au sau pot avea influenţă asupra interesului metropolitan pe 
care autorităţile locale nu le pot opera singure, se pot delega 
Z.M.B., pe probleme punctuale care se decid în consens de către 
C.A.Z.M.B., rămânând ca activităţile cu impact local mai restrâns, 
din cadrul aceloraşi competenţe, să rămână în continuare în 
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responsabilitatea unităţii administrativ-teritoriale componente a 
Z.M.B.; 

c) principiul complementarităţii şi parteneriatului, potrivit 
căruia organismele constituite la nivelul Z.M.B. şi autorităţile 
administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor                 
administrativ-teritoriale componente colaborează în vederea realizării 
obiectivelor strategice de dezvoltare metropolitană, în limitele 
competenţelor lor şi în interesul cetăţenilor din cadrul Z.M.B.; 

d) principiul transparenţei decizionale, potrivit căruia 
membrii C.A.Z.M.B. au obligaţia de a informa cetăţenii din unităţile 
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă asupra problemelor 
care urmează a fi rezolvate şi de a crea posibilitatea participării 
acestora la luarea deciziilor, în condiţiile legii; 

e) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor de interes metropolitan deosebit; 
         f) principiul responsabilităţii organismelor constituite la nivelul 
Z.M.B; 
        g) principiul echităţii, potrivit căruia organismele constituite la 
nivelul Z.M.B. trebuie să opereze din punct de vedere instituţional şi 
financiar în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de echitate şi 
egalitate de oportunităţi între unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale componente şi grupurile sociale din cadrul Z.M.B.; 
        h) principiul probităţii fiscale, potrivit căruia organismele 
constituite la nivelul Z.M.B. şi autorităţile administraţiei publice 
locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale componente 
trebuie să aibă în vedere atingerea unei proporţionalităţi între 
costurile serviciilor publice prestate la nivelul Z.M.B. şi beneficiile 
cetăţenilor; 

i) principiul orientării către interesai public, potrivit căruia 
sistemul organizatoric de la nivelul Z.M.B. trebuie să răspundă nevoilor 
populaţiei; promovarea unei abordări inter-sectoriale şi nu a unei 
abordări bazate exclusiv pe divizări sectoriale punctuale care ar perpetua 
birocraţia; 

j) principiul coeziunii economice şi sociale, potrivit căruia 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. 
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vor susţine promovarea unei dezvoltări generale armonioase a zonei, în 
vederea formării unui teritoriu unitar, coeziv şi competitiv; 

k) principiul subsidiarităpi, potrivit căruia în cadrul unei 
administraţii de calitate şi eficiente, exercitarea competenţelor revine 
autorităţii administraţiei publice locale situate la nivelul administrativ cel 
mai apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă 
necesară. 

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (l) se realizează în 
condiţiile legii şi nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, 
suveran, unitar şi indivizibil al României. 

 
Art. 4.  - Obiectivele principale ale Z.M.B. sunt: 

         a) stabilirea liniilor directoare ale dezvoltării teritoriale la nivelul 
Z.M.B. 
        b ) stabilirea priorităţilor dezvoltării durabile la nivelul Z.M.B.; 
        c) atragerea de investiţii în vederea dezvoltării economice 
metropolitane; 
       d) reducerea disparităţilor privind dezvoltarea socio-economică şi 
calitatea serviciilor publice pe teritoriul Z.M.B.; 
        e) atragerea fondurilor europene în vederea implementării de proiecte 
de interes metropolitan. 
 
 

 CAPITOLUL II 
Consiliul de Administraţie al Zonei Metropolitane Bucureşti 

 
Art. 5. - (1) în vederea funcţionării Z.M.B. se constituie Consiliul 

de Administraţie al Zonei Metropolitane Bucureşti, denumit în 
continuare C.A.Z.M.B. 

(2) C.A.Z.M.B. reprezintă organul de conducere al Z.M.B. şi 
este compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 
componente, desemnaţi prin hotărâre de fiecare consiliu local al 
unităţilor administrativ-teritoriale componente, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali. 
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(3) Componenta C.A.Z.M.B este următoarea: 
  a) 25 reprezentanţi din partea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 
b) câte 4 reprezentanţi din partea fiecărei subdiviziuni 

administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti; 
        c) câte 6 reprezentanţi din partea consiliilor judeţene de la nivelul 
judeţelor din care fac parte unităţile administrativ-teritoriale 
componente; 
        d) câte 2 reprezentanţi din partea fiecărei unităţi administrativ 
teritoriale componentă a Z.M.B; 
        (4) Reprezentanţii unităţilor/subdiviziunilor administrativ- 
teritoriale în C.A.Z.M.B. pot fi consilieri locali sau judeţeni, după 
caz, primari, viceprimari, preşedinţi, respectiv vicepreşedinţi ai 
consiliilor judeţene. 

 
Art. 6. - (1) Mandatul membrilor C.A.Z.M.B. este de 4 ani şi poate 

fi reînnoit o singură dată. 
        (2) Mandatul de membru în CA.Z.M.B. încetează de drept în 
următoarele situaţii:  
        a) demisie; 
        b) pierderea calităţii de primar, viceprimar, primar general, 
respectiv viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte, respectiv 
vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier local, respectiv consilier 
judeţean în situaţia în care membrul C.A.Z.M.B. deţinea această calitate 
în cadrul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale componente pe 
care o reprezintă; 
         c) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la 
o pedeapsă privativă de libertate; 
         d) punerea sub interdicţie judecătorească; 

e) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare 
consecutive ale C.A.Z.M.B.; 

f) imposibilitatea exercitării mandatului în cadrul C.A.Z.M.B. pe o 
perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute 
de lege; 

g) retragerea mandatului de reprezentare de către autoritatea 
deliberativă care l-a desemnat; 
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h) pierderea drepturilor electorale; 
i) deces. 
(3) în cazul în care mandatul unui membru al C.A.Z.M.B. 

încetează, autoritatea deliberativă de la nivelul unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale pe care acesta o reprezintă, desemnează un nou 
reprezentant în C.A.Z.M.B., cu respectarea prevederilor art. 5. 

 
Art. 7. - Pentru participarea la şedinţele C.A.Z.M.B. membrii 

acestuia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de către 
C.A.Z.M.B. şi care se asigură de la bugetul Z.M.B. 

 
Art. 8. - C.A.Z.M.B. reprezintă organul de conducere a Z.M.B. şi 

exercită următoarele atribuţii principale: 
          a) promovează Z.M.B. în raporturile cu terţii, atât în ţară cât şi în 
străinătate; 
          b) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la    
nivelul    unităţilor/subdiviziunilor    administrativ-teritoriale componente 
pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare metropolitană; 
          c) aprobă politicile şi strategia de dezvoltare metropolitană, 
planurile de acţiune aferente, precum şi politica fiscală a Z.M.B., potrivit 
legii; 
          d) aprobă metodologia, setul de indicatori de performanţă şi 
rapoartele privind monitorizarea şi evaluarea politicilor şi strategiei de 
dezvoltare metropolitană pe care le prezintă autorităţilor administraţiei 
publice locale de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale componente; 
           e) propune autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale componente, proiectele de organizare 
şi amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului şi de dezvoltare 
urbanistică generală, întocmeşte documentaţiile necesare pentru lucrările 
de investiţii la nivel metropolitan şi urmăreşte modul de realizare a 
acestora; 
           f) propune autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente reguli 
aplicabile pe teritoriul Z.M.B. în vederea asigurării implementării 
corespunzătoare a politicilor şi strategiei de dezvoltare metropolitană; 
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g) propune autorităţilor administraţiei publice locale de la 
nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, 
criteriile de încadrare în categoria obiectivelor de interes metropolitan, 
precum şi criteriile de identificare a hotărârilor autorităţilor 
administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale componente care au sau pot avea influenţă 
asupra obiectivelor de interes metropolitan; 

h) propune autorităţilor administraţiei publice locale de la 
nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale componente, 
înfiinţarea de servicii publice de interes metropolitan, aprobă 
regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi bugetul acestora. 

i) administrează bunurile aflate în proprietatea privată a Z.M.B. şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, achiziţionarea, înstrăinarea şi închirierea 
acestora; 

j) aprobă programele de investiţii pentru dezvoltarea Z.M.B.; 
k) aprobă, la propunerea preşedintelui, proiectul bugetului Z.M.B., 

împrumuturile, virările de credite, rectificările bugetului propriu şi contul 
de încheiere a exerciţiului bugetar. 
 

Art. 9. - (1) C.A.Z.M.B. se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la 
convocarea preşedintelui. C.A.Z.M.B. se poate întruni şi în şedinţe 
extraordinare, la cererea preşedintelui ori a cel puţin unei treimi din 
numărul membrilor. 
          (2) Convocarea C.A.Z.M.B. se face în scris, prin intermediul 
aparatului tehnic, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu 
cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea 
convocării, sunt puse la dispoziţia membrilor C.A.Z.M.B. materialele 
înscrise pe ordinea de zi. Convocarea se consemnează în procesul-verbal 
al şedinţei. 
           (3) Ordinea de zi a şedinţei C.A.Z.M.B. se aduce la cunoştinţa 
locuitorilor de pe teritoriul Z.M.B. prin mass-media sau prin orice alt 
mijloc de publicitate. 

 
Art. 10. - (1) Şedinţele C.A.Z.M.B. sunt publice şi se desfăşoară 

legal în prezenţa majorităţii membrilor C.A.Z.M.B. în funcţie. 
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(2) Prezenţa membrilor C.A.Z.M.B. la şedinţă este 
obligatorie. Cazurile, în care absenţa este motivată, se stabilesc 
prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Z.M.B. 

(3) Şedinţele C.A.Z.M.B. sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa 
acestuia de către vicepreşedinte. 
          (4) Dezbaterile din şedinţele C.A.Z.M.B., precum şi modul în care 
şi-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces-
verbal, semnat de preşedinte sau de vicepreşedinte, după caz. 
          (5) La începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune spre aprobare 
procesul-verbal al şedinţei anterioare. Membrii C.A.Z.M.B. au dreptul 
ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. 
         (6) În termen de 15 zile de la terminarea şedinţei, hotărârile 
adoptate în cadrul acesteia, precum şi procesul-verbal al şedinţei 
anterioare se afişează pe pagina de internet a Z.M.B. 
 

Art. 11. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, C.A.Z.M.B. adoptă 
hotărâri, cu votul majorităţii membrilor în funcţie. 
         (2) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei 
C.A.Z.M.B. nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de 
specialitate al aparatului tehnic; raportul de specialitate trebuie elaborat 
în termen de 30 de zile de ia înregistrarea proiectului. Dacă rapoartele nu 
sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, 
acestea se consideră implicit favorabile. 
          (3) Hotărârile sunt semnate de preşedinte sau de vicepreşedinte, 
după caz, şi contrasemnate de şeful biroului juridic din cadrul aparatului 
tehnic. Şeful biroului juridic din cadrul aparatului tehnic ai C.A.Z.M.B. 
comunică hotărârile C.A.Z.M.B tuturor autorităţilor administraţiei 
publice locale de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ 
teritoriale componente, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data 
adoptării. 

 
Art. 12. - (1) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi din rândul 

membrilor acestuia, pentru un mandat de 4 ani, prin vot deschis al 
majorităţii. Mandatul preşedintelui şi vicepreşedintelui pot fi reînnoite o 
singură dată. 
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(2) Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a 
vicepreşedintelui se face de către CAZ.M.B. la propunerea 
motivată a unei treimi din numărul membrilor, prin hotărâre 
adoptată cu votul deschis al majorităţii. 

(3) Preşedintele are următoarele atribuţii principale: 
          a) conduce şedinţele CAZ.M.B. şi dispune măsurile necesare 
pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor acestora; 
          b) semnează hotărârile CAZ.M.B şi urmăreşte modul de aducere la 
îndeplinire a acestora; 
         c) propune spre aprobarea C.A.Z.M.B. regulamentul de organizare 
şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii al aparatului tehnic; 
         d) propune spre aprobarea CAZ.M.B proiectul bugetului Z.M.B., 
împrumuturile, virările de credite, rectificările bugetului propriu şi contul 
de încheiere a exerciţiului bugetar; 
        e) reprezintă CAZ.M.B. în relaţiile cu celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice locale, cu persoanele fizice sau juridice române 
sau străine, precum şi în justiţie; 
         f) urmăreşte întocmirea unui raport anual de activitate ai 
CAZ.M.B.. 
        (4) În cazul suspendării mandatului preşedintelui, atribuţiile vor fi 
exercitate de vicepreşedinte până la alegerea noului preşedinte. 
        (5) Vicepreşedintele exercită atribuţii în limita mandatului 
preşedintelui, aprobat de către CAZ.M.B. 
 

Art. 13. - (1) în vederea fundamentării hotărârilor C.A.Z.M.B. şi 
elaborării documentelor necesare acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute la art. 8, se constituie aparatul tehnic al CAZ.M.B. 

(2) Structura organizatorică şi atribuţiile aparatului tehnic se 
stabilesc prin hotărâre a CAZ.M.B. 
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CAPITOLUL III  
Patrimoniul şi bugetul Zonei Metropolitane Bucureşti 

 
Art. 14. - Z.M.B. beneficiază de patrimoniu şi de buget proprii, 

constituite din contribuţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale componente şi din bunuri dobândite de Z.M.B. 

 
Art. 15. - (1) Patrimoniul Z.M.B. este format din bunuri mobile şi 

imobile, precum şi din drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial. 
(2) Patrimoniul Z.M.B. este administrat de către CAZ.M.B. 
 
Art. 16. - (1) Bugetul Z.M.B. este constituit din următoarele surse: 

         a) contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale componente; 
         b) fonduri de la bugetul de stat alocate prin intermediul 
programelor naţionale de dezvoltare prevăzute de art. 12 alin. (2) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          c) fonduri de la bugetele judeţelor reprezentate în CAZ.M.B. prin 
intermediul programelor judeţene de dezvoltare, prevăzute de art. 12 
alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

   d) cote adiţionale din impozitul pe proprietate; 
   e) împrumuturi contractate de la instituţii bancare şi de credit; 

          f) fonduri europene accesate prin intermediul programelor 
operaţionale, programelor operaţionale sectoriale şi programelor 
operaţionale regionale, precum şi alte fonduri internaţionale; 
         g) venituri încasate din valorificarea bunurilor aflate în proprietatea 
privată a Z.M.B.; 

h) alte surse. 
        (2) Prin hotărârea de înfiinţare sau de aderare la Z.M.B., autorităţile 
deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 
componente aprobă virarea în bugetul Z.M.B. a cotei de 1% din 
veniturile lor proprii prognozate pentru anul următor. 
        (3) Virarea cotei se poate face în două rate semestriale până la 15 
martie şi respectiv 15 septembrie. 
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(4) Cuantumul cotei aferente anului în care 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aderă la Z.M.B. se 
calculează direct proporţional cu perioada din anul respectiv în 
care aceasta a devenit membru şi se virează în termen de maxim 
30 de zile de la semnarea documentelor de aderare. 
         (5) Fondurile alocate prin intermediul programelor naţionale 
de dezvoltare prevăzute de art. 12 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a fondurilor de la 
bugetele judeţelor reprezentate în C.A.Z.M.B. prin intermediul 
programelor judeţene de dezvoltare, prevăzute de art. 12 alin.(3) din 
legea menţionată mai sus, sunt cuprinse în bugetul Z.M.B. 
numai pentru proiectele de investiţii în infrastructură, potrivit 
programului de investiţii aprobat de C.A.Z.M.B.. 
         (6) Cotele adiţionale stabilite la nivelul impozitului sau taxei 
pe clădire, a impozitului sau taxei pe teren, precum şi a impozitului 
pe mijloacele de transport, se pot stabili prin hotărâre a 
C.A.Z.M.B., la 30 de zile după aprobarea hotărârii Guvernului 
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile. 
Cuantumul cotei adiţionale din impozitul sau taxa pe clădire. 
impozitul sau taxa pe teren, precum şi a impozitului pe mijloacele de 
transport, nu poate să depăşească 10% din valoarea acestora. 
         (7) Autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale componente aprobă, în şedinţa consiliului local, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cuantumul 
cotei adiţionale stabilită prin hotărârea CAZ.M.B. 
          (8) Veniturile constituite la nivelul Z.M.B., precum şi patrimoniul 
acesteia, se administrează numai în interesul acesteia şi se alocă în baza 
hotărârii CAZ.M.B. 
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CAPITOLUL IV 
Servicii publice de interes metropolitan 

 
Art. 17. - (1) în funcţie de interesul pe care îl prezintă, la nivelul 

Z.M.B. funcţionează servicii publice de interes metropolitan şi servicii 
publice de interes local sau judeţean. 
        (2) Serviciile publice de interes metropolitan sunt activităţile 
organizate de către C.A.Z.M.B. sau delegate acestuia, aflate sub 
autoritatea C.A.Z.M.B., în scopul realizării obiectivelor principale ale 
Z.M.B. 
       (3) Serviciile publice de interes metropolitan organizate de către 
C.A.Z.M.B. sunt asumate de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale componente. 
       (4) Serviciile publice de interes local, respectiv judeţean, 
funcţionează sub autoritatea consiliilor locale, respectiv judeţene ale 
unităţilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B. 
       (5) Serviciile publice de interes local sau judeţean pot fi delegate 
CAZ.M.B. de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 
componente. 

 
Art. 18. - Serviciile publice de interes metropolitan se organizează 

şi funcţionează în baza următoarelor principii: 
a) continuitatea si egalitatea de tratament; 
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
c) calitate şi securitate; 

        d) transparenţa, consultarea şi antrenarea în luarea deciziilor a 
cetăţenilor; 
         e) accesibilitatea şi adaptabilitatea serviciului public, în funcţie de 
necesităţile cetăţenilor; 
         f) dezvoltarea durabilă. 
 

Art. 19. - (1) Serviciile publice de interes metropolitan pot fi 
gestionate prin regii autonome sau societăţi comerciale aflate în 
subordinea C.A.Z.M.B. şi la care acesta este acţionar majoritar ori prin 
operatori individuali în condiţiile legii. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi bugetul 
instituţiilor menţionate la alin. (1) şi care gestionează serviciile publice 
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de interes metropolitan se aprobă de CAZ.M.B. care are şi competenta 
numirii, sancţionării şi eliberării din funcţie a conducătorilor acestora. 

 
Art. 20. - (1) C.A.Z.M.B. poate contracta efectuarea de lucrări şi 

servicii de utilitate publică, în limita sumelor stabilite prin bugetul 
Z.M.B.. 

(2) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate 
din bugetul metropolitan sau din cele locale, se execută numai pe baza 
unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate de CAZ.M.B. 
sau, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B., pe bază de licitaţie 
publică, în condiţiile prevăzute de lege. 
 

CAPITOLUL V  
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Art. 21. - în termen de 45 de zile de la data adoptării hotărârii 

consiliului local privind aderarea la Z.M.B. sau de la data validării 
referendumului, în unităţile-administrativ teritoriale în care populaţia a 
votat pentru participarea la Z.M.B. autorităţile administraţiei publice 
locale iau măsuri pentru desemnarea reprezentanţilor lor în CAZ.M.B. 

 
Art. 22. - Dizolvarea şi lichidarea Z.M.B. se realizează potrivit 

dispoziţiilor OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 23. - Anexa 1 face parte integrantă din prezenta lege. 
 
Art. 24. - Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

„(1) Impozitele, taxele locale şi cotele adiţionale stabilite la nivelul 
impozitului sau taxei pe clădire, a impozitului sau taxei pe teren, precum 
şi a impozitului pe mijloacele de transport, se aprobă de consiliile locale, 
judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în 
limitele şi în condiţiile legii. 

(2) Cotele adiţionale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, componente zonelor 
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metropolitane, după adoptarea acestora de către consiliul de 
administraţie a zonei metropolitane, potrivit hotărârii Guvernului privind 
indexarea impozitelor şi taxelor locale.” 

 
Art. 25 - La art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările locale, se adaugă alin.(2) cu următorul 
conţinut: 

„(2) Cotele adiţionale stabilite la nivelul impozitului sau taxei pe 
clădire, a impozitului sau taxei pe teren, precum şi a impozitului pe 
mijloacele de transport, pot fi majorate anual cu până la 10% de 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
componente zonelor metropolitane.” 
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 Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
 

LISTA 
unităţilor administrativ-teritoriale componente ale Zonei 

Metropolitane Bucureşti 
 

1. Municipiul Bucureşti 
2. Sector 1 
3. Sector 2 
4. Sector 3 
5. Sector 4 
6. Sector 5 
7. Sector 6 
8. Consiliul judeţean Ilfov 
9. 1 Decembrie 

   10.    Afumaţi 
   11.    Baloteşti 
   12.    Berceni 
   13.    Bragadiru 
   14.    Brăneşti 
   15.    Buftea 
   16.    Cernica 
   17.    Chiajna 
   18.    Chitila 
   19.   Ciolpani 
   20.   Ciorogârla 
   21.   Clinceni 
   22.   Copăceni 
   23.   Corbeanca 
   24.   Cornetu 
   25.   Dărăşti 
   26.   Dascălu 
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   27.   Dobroeşti 
   28.   Domneşti 
   29.   Dragomireşti 
   30.   Găneasa 
   31.   Glina 
   32.   Grădiştea 
   33.   Gruiu 
   34.   Jilava 
   35.   Măgurele 
   36.   Moara Vlăsiei 
   37.   Mogoşoaia 
   38.   Nuci 
   39.   Otopeni 
   40.   Pantelimon 
   41.   Periş 
   42.   Petrăchioaia 
   43.   Popeşti 
   44.   Snagov 
   45.   Ştefăneşti 
   46.   Tunari 
   47.   Vidra 
   48.   Voluntari 
 
 


