Consiliul General ał Municipiului Bucureşti
HOTĂRÁRE
privind aprobarea proiectului “Testăm pentru a salva economia i Iocurile de muncă"
Având în vedere referatui de aprobare ai Primaruiui Generai ai Municipiuiui
Bucureti i raportul de specialitate comun aI Direcţiei Generale Investiţii nr.
854/12.06.2020 ş aI Administraţiei Spitalelor i Serviciilor Medicale Bucureti nr.
16061/12.06.2020;
Văzând avizul Comisiei sănătate i protecţie socială nr. 34/17.06.2020 ş avizul
Comisiei juridice ş de discipiină nr. 208/17.06.2020 din cadrul Consiiiului Generai aI
Municipiului Bucure$i;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Iit. d), alin. (7) ht. c) i art. 139 alin. (3)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ş completăriie ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTĂRĂTE:
Art.1 Se aprobă proiectui “Testăm pentru a saiva economia ş Iocurile de
muncă".
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Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200
Iei/beneficiar, angajaţilor farmaciilor, angajaţilor din domeniul alimentaţiei publice,
reprezentanţilor mass media, angajaţilor firmelor de curierat din Municipiul Bucureti
i sportivilor care activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal Sucuresti, care vor
soiicita participarea, în mod voluntar, ia efectuarea testării PCR, în vederea depistării
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.3 Se aprobă bugetul proiectului “Testăm pentru a salva economia ş
Iocurile de muncă", în valoare de 633.000,00 Iei.
Art.4 Se aprobă implementarea proiectului, prin intermediul unor unitâţi
sanitare pubiice si/sau private afliiate, în conformitate cu Procedura Operaţională de
istraţiei Spitaielor ş
eIU .4
Afliiere a entităţilor publice i/sau private existente Ia
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Serviciilor Medicale Bucuresti.
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Art.5 ĺn termen de 5 zíle de Ia comunicarea prezentei hotă
ra Regulamentul privind
Spitalelor i Serviciilor Medicale Bucureti va elabo
impiementarea proiectului.
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Municipiului Bucureti i Administraţia Spitalelor i Serv
aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
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Această hotărâre a fost adoptată in şedinţa ordinară a Consil
Municipiului Bucureşti din data de 18.06.2020.

PREŞEDINTE DE
Marius Ad

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Georgiana Zamfir
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