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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI LACURI 
' ' ' PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

' 

Art.1. Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti este serviciu public de interes 
local al municipiului Bucuresti, cu personalitate juridică, conform H.C.G.M.B. nr.87/27.04.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, finanţat din venituri proprii si subvenţii acordate de la 
bugetul local al municipiului Bucureşti si alte fonduri atrase, în conformitate cu prevederile 
legale. 

Administraţia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucureşti prestează servicii publice de 
exploatare şi întretinere a lacurilor, parcurilor, strandurilor, bazelor de productie, material 
dendro-floricol precum si servicii publice de agrement, administrare, exploatare, intretinerea si 
închirierea imobilelor (Complex Sat Francez) şi administrare baze sportive situate în B-dul 
Basarabia nr. 37 - 39_, Baza de Agrement Hipic Toboc şi Aliniament Dâmboviţa . 

Art.2. Sediul central al Administraţiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucureşti este în Sos. 
Bucureşti-Ploieşti, nr. 8B, având contul 501014008314 deschis la Trezoreria Sector 1, codul 
fiscal 14008314 şi cod IBAN RO 7015010xxx000306 Trezoreria Sector 1. 

Art.3. Patrimoniul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti este stabilit prin : -
Hotărârea C.G.M.B. nr. 220/26.10.2000 privind infiintarea Administraţie i de Agrement si Lacuri 
Bucuresti; 
- Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/27.04.2004 privind reorganizarea Administraţiei de Agrement şi 
Lacuri Bucuresti prin comasare, prin absorbirea Administratiei Parcurilor si gradinilor şi 
schimbarea denumirii în Administratia Lacuri , Parcuri si Agrement Bucuresti; 
- Hotărârea C.G.M.B. nr. 27/10.02.2005, conform careia au fost preluate în administrare 
imobilele situate în Bucureşti , Sos. Nordului nr. 114-140 sect 1; 
- Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/27.07.2006 potrivit careia au fost preluate în administrare 
imobilele situate în Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2 ; 
- Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/30.06.201 O conform careia au fost preluate în administrare 
terenurile cu destinatie de spatii verzii din administrarea Consiliului Local al sectorului 5. 

OBIECTUL 

Art.4. Obiectul de activitate al Admi ~':-'--""':✓ uri şi Agrement Bucureşti îl 
constituie administrarea, exploatarea, întreţine i protejarea lacurilor, ştrandurilor , 
spaţiilor verzi, în scopul furnizării unor servicii precum şi activităţi de deservire, 
transport, reparaţii utilaje, întreţinere şi reparaţii ucere de material dendro-floricol , 
precum şi administrarea, exploatarea, întreţin · rea imobilelor, organizare de 
târguri.administrarea, exploatarea şi î · arteziene şi a ceasurilor şi 
aliniamentelor, administrarea bazelor s ve:::::ffiralJ~.ul I şi Baza de Agrement Hipic Tei 
Toboc pentru protectia cailor abandon 
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CAPITOLUL IV 

ATRIBUTII 

ATRIBUTU GENERALE ALE ADNHNISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREME T 
BUCURESTI 

Art.6. ln vederea realizarii obiectului sau de activitate Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 
Agrement Bucureşti asigura administrarea, exploatarea, intretinerea si protejarea următoarelor 
obiective: 
a) lacuri 
- Lacul Baneasa 
- Lacul Carol 
- Lacul Cernica 
- Lacul Cismigiu 
- Lacul Drumul Taberei 
- Lacul Floreasca 
- Lacul Grivita 
- Lacul Herastrau 
- Lacul National 
- Lacul Straulesti 
- Lacul Tei 
- Lacul Tineretului 
- alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfasurarii activitatii 

b) parcuri si spaţii verzi 
- Parc Herastrau delimitat de B-dul Constantin Prezan, 
Elena Vacarescu, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Sos. Kisellef 
- Parc Herastraul Nou - Sos. Nordului nr. 7-9, sect 1 
- Parc Herastraul Vechi - B-dul Kiseleff, nr.32, sect 1 
- Parc Cismigiu - str. Schitu Măgureanu , nr.46 
- Parc Floreasca - str. Ştefan Protopopescu, nr .11, sector 1 
- Parc Bordei - 8-dul Mircea Eliade, nr.144 
- Parc Circul de Stat - str. Judeţului, nr. 4-6, sector 2 
- Parc Carol I - str. Candiano Popescu nr. 4-6 
- Parc Izvor - Splaiul Independenţei, sector 5 
- Parc Tineretului - sos.Olteniţei, nr.9 bis, sector 4 

8-dul AviatorilJi str . 

- Parc Unirii (delimitat de str. Halelor, 8-dul I.C.Bratianu, 8-dul Dimitrie Cantemir, Splaiul 
Independentei, B-dul Unirii, precum si spatiile verzi intre P-ţa Unirii şi P-ţa Constituţiei - sector3, 
Piata Universitatii - Zona Centrala, 
- Axa N-S ( cuprinzand aliniamentele stradale si spatiile verzi de pe B-dul Nicolae Balcescu, B
dul Gh. Magheru si B-dul Lascar Catargiu, Teatrul National. rond Universitate, zona Dunarea 
-Eva) 
- Parc Sala Palatului ( Zona Atheneul Roman, Sala Palatului, Kretzulescu, Teatrul Odeon, 
Cercul Militar ) 
- Parc Academia Militara - Calea 13 Septembrie 
- Aliniamente "Sos. Trafic Greu - Str. Razoare -C-tin Ist a 
- Aliniamente si squaruri "Sos. Panduri - C ~ -B-dul Tudor Vladimirescu 
- Aliniamente" Str. Toporasi O 

1,1:11~ .' 
,1 li>'~ Wll , ✓ 

0o"<· ~~ s .. "?- \ 
,,1 •1·1( . _./ , :--- , .;;-_ 
i-'s ''''1 ·1 \'\,'-· ._, . . I .. ' -.. 

. (\y:: _,. 
:-::~ I 

3Jl_ 



- Aliniamente si peluze "Str. Margeanului" 
- Aliniamente" Calea Ferentari" 
- Aliniamente " Calea 13 Septembrie 8-dul Libertatii" 
- Aliniamente •· Sos. Salaj" 
- Aliniamente si Squaruri " Str. Amurgului - Str. Bachus" 
- Aliniamente " Sos. Viilor" 
- Aliniamente " Sos. Bucuresti - Magurele" 
- Aliniamente " Prelungirea Ferentari" 
- Aliniamente "Str. Buzoieni" 
- Aliniamente " Str. Petre lspirescu" 
- Aliniamente si squaruri din Cal. Rahovei-8-dul Cosbuc" 
- Aliniamente si squaruri II Opera Romana - 8-dul Mihail Kogalniceanu- P-ta Kogalniceanu 
- Aliniamente si peluze " Academia Militara Carol Davila" 
- Aliniamente+Peluze "8-dul Libertatii- str. Izvor" 
- Aliniamente si squaruri " Str. Antiaeriana- Str. Petre lspirescu 
- Aliniamente " B-dul Pieptanari" 
- Aliniamente " B-dul Eroilor Sanitari" 
- Aliniamente" B-dul Eroilor" 
- Aliniamente 11 Dambovita 
- Peluze II Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu 
- Peluze " Str. Sebastian - Centrocoop" 
- Ansamblul "Opera N_ationala 11 

- Ansamblul "Piata Arsenalului+Platbande central Cal. 13 Septembrie 
- Scuar Tudor Vladimirescu 
- Aliniament rau Damboviţa 
- Jardiniera rau Dambovita 
- Spatiu verde B-dul Dinicu Golescu nr. 40, sector 1 
- Staţie de tratare si compostare deşeuri vegetale - str. Drumul Cooperativei nr.6-12 
- pavilioane expozitionale 

- alte obiective specifice ce se vor crea în cursul desfasurarii activitatii 

c) complexe de sanatate, bai publice, stranduri si debarcadere 
- Complex de Sanatate Socului 
- Complex de Sanatate Serban Voda 
- Baia Margeanului 
- Baia Grivita 
- Baia Giulesti 
- Baia 16 Februarie 
- Strand Baneasa 
- Strand Berceni 
- Strand Parcul Tineretului 
- Strand Floreasca I 
- Strand Dambovita 
- Strand Drumul Taberei 
- Strand 16 Februarie 
- Strand Grivita 
- Strand Uverturii 
- Strand Tei 
- Strand Titan 



- Debarcader Balta Alba 1 
- Debarcader Libertatii 
- Debarcader Pantelimon li 
- Debarcader Cismigiu 
- Debarcader National 
- Debarcader Central Herastrau 
- Debarcader Scanteia 1 
- Debarcader Scanteia 2 
- Debarcader Garofita 
- Debarcader Jianu 
- Debarcader Pescarus 
- Debarcader Strand Tei 
- alte obiective specifice ce se vor crea în cursul desfasurarii activitatii 

d) fantani arteziene, ceasuri si WC-uri publice 
- Scoala Monetariei 
- Costache Negri 
- Calea 13 Septembrie 
- Miorita - Gara Baneasa 
- Sfintii Voievozi 
- Baba Novac 
- Zodiac (Carol I) 
- Izvorul Rece 
- Piata Revolutiei - Senat 
- Academia Militara 
- Casa Armatei 
- Du narea - Arhitectura 
- Teatrul Odeon 
- Gara de Nord 
- Posta Vitan 
- Unirii - 44 fantani 
- Circul de Stat 
- Tineretului - 3 fantani 
- Herastrau - 6 fantani 
- Cismigiu 
-Ceasuri: Bdul Unirii intersectie cu Mircea Voda, Calea Vitan (langa Posta Vitan), Piata 
Hurmuzachi (langa fost Cinema Vergului), Sos.Grivita cu Bd .Titulescu, Foisorul de Foc, Traian 
cu Calea Calarasilor, Piata lancului cu Sos.Mihai Bravu, colt cu Str.Pache Protopopescu, 
Sos.lancului cu Sos.Pantelimon (langa OMV si Mc Donald's), Str.Baba Novac intersectie cu 
Sos.Mihai Bravu (pe rond flori), Parc Carol (langa rond fantana), Piata Chirigiu (in spatele 
benzinariei Petrom), Piata Sf.Gheorghe, Piata Bucur Obor, Big Berceni, Autogara Filaret, 
Drumul Taberei cu Drumul Sarii, Gradina Bo nica, Sos.Grivita cu Buzesti, Calea Giulesti cu 
Calea Plevnei, Piata Constitutiei, P-ţa Universi wţii, P-ţa Unirii, Parc Herăstrău, Parc Circul de 
Stat, Parc Tineretului, Parc Cişmigiu, P-ţa Roma ă, Sos. Panduri, Scuar Opera Romana . 
- Grup sanitar Drumul Taberei 
- Grup sanitar Baba Novac 
- Grup sanitar P-ţa Romană 
- Grup sanitar Vasile Pîrvan 
- Grup sanitar Splaiul Independenţei 
- alte obiective specifice ce se vor crea · <eur..sUHS1~;f;!1S-W-.arii activitatii 
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e) pepiniere si sere 
-Sera Ghencea - str. Drumul Cooperativei, nr.75 A 
- Sera Libertatii - str. Candiano Popescu, nr.4-6 
- Sera Herastrau - 8-ul Kiseleff, nr.32 
- Sera Bellu - Calea Serban Voda, nr.24 7-249 
- Plante Perene - Drumul Cooperativei , nr.20 A 
- Pepiniera Toboc - Sos. Petricani, nr. 9-11 
- alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfasurarii activitatii 

f) imobilul situat în Bucuresti, Soseaua Nordului nr.114 - 140 sector 1 (Complexul Sat 
Francez), imobilul situat in str. Constantin Noica nr.183, sect.6 , Bucuresti 
- alte obiective specifice ce se vor crea în cursul desfasurarii activitatii. 

g)- baza sportivă situată in Bdul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2. ( stadionul National Arena) 
- Adapostul pentru Cai si Baza de agrement Hipic Tei¼ oot~ 
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ART. 7 În vederea realizarii obiectului de • ·tif~~e{•W,tf„ 
Agrement Bucureşti are urmatoarele atribuţii pe ansam~ ~ ~ •~•i: 

Lacuri, Parcuri ş i 

1 )- întocmeşte si inainteaza compartimentului de specialitate din cadrul PMB propunerea 
institutiei privind executia bugetara, proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli in vederea 
supunerii spre aprobare CGMB, conform legii; 
2)- transmite compartimentelor de specialitate din cadrul PMB propunerile de norme 
metodologice, tehnice si financiare în domeniul activitatii specifice de productie - prestatie, 
serviciilor, valorificarii si intretinerii bunurilor din patrimoniu , precum si in celelalte domenii care 
fac obiectul de activitate in vederea supunerii spre aprobare conform legii; 
3)- asigura pastrarea integritatii, protejarea si valorificarea patrimoniului public incredintat, 
stimuleaza si determina utilizarea eficienta a resurselor un:,ane si financiare de care dispune; 
4)- creează , cu aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, noi bunuri proprietate 
publica , din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal si, dupa caz, dezafecteaza 
asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, in conditiile legii ; 
5)- valorifică către alti beneficiari şi către alte administraţii capacităţile rămase disponibile după 
asigurarea serviciilor publice aferente institutiei , la tarife stabilite pe criterii economice si din 
veniturile astfel obtinute isi acopera partial cheltuielile de intretinere a patrimoniului in 
administrare, conform legii ; 
6)- analizeaza si propune listele lucrarilor de investitii in vederea aprobarii acestora de catre 
CGMB, conform legii ; asigura avizarea documentatiei tehnico-economice, urmareste modul de 
realizare a lucrarilor si asigura conditiile necesare punerii in functiune la termen a obiectivelor de 
investitii ; 
7)- examineaza si propune spre aprobare documentatiile tehnice necesare obtinerii finantarii , 
potrivit reglementarilor legale în vigoare; 
8)- urmareste si verifica realizarea lucrarilor de i vestitii , intretinere, dotari si reparatii din 
patrimoniul public si cel privat din administrare; 
9)- realizeaza achizitii de masini , utilaje si instala ·i pentru modernizarea si imbunatatirea 
activitatilor si serviciilor prestate; 
10)- asigura si raspunde de aprovizionare~~ffl'f'!.iff~):;;;-.rr1~teriala , pe baza normelor de consum si 
de stoc, in raport cu programele aprob bugetare aprobate, pentru buna 
functionare a administratiei ; 


