
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea proiectului "Testarea genetica Ia cancerul de san in forma 

incipienta, pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2024" 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti nr. 172515/15.11.2022, raportul de specialitate comun al 
Directiei Generale lnvestitii nr. 15707 4/24.10.2022, al Administratiei Spitalelor ~i 
Serviciilor Medicale Bucuresti nr. 28185/24.10.2022 si amendamentele 

' ' domnului consilier general Horia Tomescu inregistrate Ia Cabinet Secretar 
General cu nr. 179930/25.11.2022 si nr. 179353/25.11.2022; 

' Vazand avizul Comisiei sanatate, sport ~i protectie sociala nr. 
158/24.11.2022 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 663/25.11.2022 
din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. 
(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba proiectul "Testarea genetica Ia cancerul de san in forma 
incipienta, pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2024", bugetul fiind prevazut in 
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Yn termen de 45 de zile de Ia aprobarea proiectului "Testarea 
genetica Ia cancerul Ia san in forma incipienta, pentru perioada 01.01.2023 -
31.12.2024" de catre Consiliul General al Municipiului Bucure~ti, Administratia 
Spitalelor ~i Serviciilor Medicale Bucure~ti va elabora regulamentul privind 
implementarea proiectului. 

Art.3 Finantarea proiectului prevazut Ia art. 1 se va efectua din bugetul 
propriu al Municipiului Bucure~ti prin Administratia S · "At ' · Serviciilor 
Medicale Bucuresti. ~ 



Art.4 Direc,iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 
al Municipiului Bucure~ti ~i Administratia Spitalelor ~i Serviciilor Medicate 
Bucure~ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General 
al Municipiului Bucure~ti din data de 25.11.2022 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Constan•in Hazarian 

Bucuresti, 25.11.2022 
I 

Nr. 676 

SECRETAR GENERAL 
L MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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ANEXA LA H.C.G.M.B. NR. A.b. jls.:.lt.J.oJ L 

privind aprobarea proiectului ,Testarea genetica Ia cancerul de san in forma incipienta, 

pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2024" 

Perioada de implementare - proiectul se va desra~ura in perioada ianuarie 2023 -

decembrie 2024. 

Bugetul multianul al proiectului este in valoare de 4.940.000 lei, repartizat pe ani fiscali, 

astfel: 

Anul2023 

• 200 beneficiari x 12.350 lei/beneficiar = 2.4 70.000 lei (TV A inclus) 

Total2023 = 2.470.000 lei (TV A inclus) 

Anul2024 

• 
Tota12024 = 2.470.000 lei (TVA inclus). 

Serviciilor Medicale Bucure~ti. 
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