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Domnul Rigu Andrei Daniel

(

Buna ziua.

Pe ordinea de zi a 9edinjei comisiei juridice avem:

1.Proiect de hotarare privind Tncetarea mandatului de consilier
general al domnului Vasile – Voiculescu Vlad 9i vacantarea unui post de
consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

2.Proiect de hotarare privind Tncetarea mandatului de consilier
general al doamnei Tudose Elena 9i vacantarea unui post de consilier din
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

Aceste proiecte prevad 9i vacantarea locului fo9tilor consilieri. Avem
referatul constatator din partea Primarului general conform dispozijiilor
legale. Daca sunt comentarii pe aceste prime doua proiecte de pe ordinea
de zi? Daca nu, atunci sa procedam pe rand la votarea acestor proiecte.
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Vot pentru Proiectul de hotarare privind Tncetarea mandatului de
consilier general al domnului Vasile – Voiculescu Vlad §i vacantarea
unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti .

Cu 5 votu ri pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere proiectul a fost
avizat favorabil.

vot pentru Proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de
consilier general al doamnei Tudose Elena 9i vacantarea unui post de
consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi 9i 1 abjinere proiectul a fost
avizat favorabil.

( va multumesc

Punctul 3 reprezinta depunerea juramantului nu este un proiect de
hotarare pe care sa le analizam.

Punctul 4 este un proiect de hotararea pe care I-am analizat Tn
9edin la anterioara 9i am decis amanarea acestuia, am primit cu totii pe
email de la DATJ o adresa din partea directiei investijii cu privire la acest
proiect, de fapt o adresa adresata secretarului general al municipiului
Bucure9ti prin care se solicita retragerea proiectului, doamna secretar
general a menjionat Tn partea dreapta sus sa numai fie Tnaintat comisiilor
de specialitate dar in acela9i timp codul administrativ mentioneaza ca
proiectele de pe ordinea de zi pot fi retrase de catre initiatorul acestora Tn
orice moment. Avand Tn vedere ca nu avem o astfel de adresa semnata de
catre primarul general a9a cum este semnat proiectul de hotarare opinia
mea ar fi ca nu putem sa nu ne pronun Iam cu privire la acest proiect,
punctul 4 de pe ordinea de zi 9i ca ar trebui sa emitem un aviz Tn situatia
pe care o avem respectiv ca s-a solicitat chiar de catre direc+ie retragerea,
avizul sugerez sa fie negativ dar daca ave Ii alta parere o ascult.

I

Atunci o sa supunem la vot acest punct.

Domnul Consilier Badiu Andrei

Domnule pre9edinte nu reu9eam sa ma conectez, din punctul meu de
vedere pe noi nu ne opre9te nimeni sa iI mai amanam, putem sa iI mai
amanam odata pana se clarifica situajia lui.

Domnul Consilier Rigu Andrei
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injeleg ce spuneti, dar interpretarea mea 9i sa fmi confirmati sau sa
infirmaji daca sunteji de alta parere, este ca trebuie sa emitem aviz pozitiv
sau negativ pe proiectele cu care suntem sesizaji atunci cand urmeaza sa
fie 9edinja Consiliului General. Daca Tl amanam acum, 9edinta, practic noi
nu ne-am pronunjat asupra acestui proiect de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Dar dam ocazia celor care au inijiat o retragere de a clarifica daca

este cazul sau numai este cazul sa ne pronun lam asupra lui.

Domnul Consilier Florescu Adrian
Din punctul de vedere procedural daca noi nu ne pronun Hm pe

proiect nedand un aviz pozitiv sau negativ atunci nu intra pe ordinea de zi.
Aceasta este din experienta mandatului trecut 9i puteji sa tineti minte 9i
dumneavoastra.

(

Doamna Consilier Petre Stefania
Daca fmi permiteji, nu am putea sa solicitam fiecare primarului sa

clarifice pana la sfar9itul 9edintei noastre care este intentia domniei sale Tn
privinja acestui proiect pentru ca intr-adevar el este initiatorul, el ar trebui
sa traga daca se dore9te retras. Solicitarea din partea aparatului fara sa
aiba macar semnatura primarului nu 9tiu daca e valida.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Tot ce spuneam de amanare, maine e 9edinta, daca pana maine

dimineala cand e 9edinla nu se retrage 9i nu avem formal o retragere nu
suntem Tn situatia Tn care nu ne-am pronuntat pe proiect ci am fi in situatia
in care daca nici atunci nu se lamureste sa trebuiasca sa mai facem o
9edin@ rapida pentru solutionare, pentru emiterea avizului pentru punctul
acesta de pe ordinea de zi.

(

Domnul Consilier Florescu Adrian
Se pare ca nu aji fost atenti, daca noi nu ne pronun Hm pe un proiect

el nu intra pe ordinea de zi. Daca dam un aviz pozitiv sau negativ atunci
intra

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
injeleg ce spLIneji dar in acela9i timp noi nu putem sa nu ne

pronunlam cand nu dorim pe un anumit proiect, ar Tnsemna sa nu mai intre
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proiectele pe ordinea de zi pentru ca o comisie sau alta nu se pronunta pe
respectivul proiect.

Domnul Consilier Florescu Adrian
Aceasta este procedura. Domnul Andrei, cu §tiinta sau fara stiinta v-

a dat solutia, sa iI amanam.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Eu observ prevederile articolului 136 alineatul 6 din Codul

administrativ care spune ca dupa examinarea proiectului de hotarare
comisia de specialitate emite un aviz cu privire la adoptarea sau dupa caz
respingerea 9i consider ca in felul acesta poate sa ajunga proiectul Tnainte
de 9edinja de consiliu, ori cu aviz negativ ori cu aviz pozitiv sau a treia
varianta ar fi retragerea, dar cum nu avem aceasta retragere din partea
inijiatorului de aceea recomandarea era de emitere a unui aviz negativ.

(

Domnul Florescu Adrian
Avizul este consultativ, daca nu apare Tn comisie nu este pe ordinea

de zi

Domnul Placinta Mircea - DATJ
Domnule pre9edinte fmi permite{i? Domnule pre9edinte

dumneavoastra daji un aviz acum pentru ca el este pe ordinea de zi, maine
la Tnceputul 9edin+ei probabil ca domnul primar o sa solicite retragerea de
pe ordinea de zi a proiectului, in urma adresei directiei investi Iii.

( Domnul Rigu Andrei Daniel
Dumneavoastra spuneti ca noi trebuie sa dam un aviz pozitiv sau

negativ urmand ca inijiatorul sa propuna la Tnceputul 9edinjei.

Domnul Placinta Mircea - DATJ
La Tnceputul 9edinjei de consiliu, de maine.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Observa+ii din partea colegilor? Daca nu sunt rugamintea ar fi sa

procedam la vot avand Tn vedere solicitarea direcjiei 9i discujia pe care am
avut o 9i Tn 9edin@ anterioara recomandarea mea ar fi pentru un aviz
negativ.
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A ie9it de pe platforma de videoconferin+a domnul Calen+aru. - 5
consilieri prezenji.

Domnul Rislu Andrei Daniel
Domnul Badiu puteti sa TI sunaji pe domnul Bujduveanu, sa intre?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Daca suntem 9, nu ne trebuie 50% plus 1 pentru cvorum? Noi suntem

5.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Corect.

( Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Deci avem cvorum.

Domnul Riqu Andrei Daniel
sa continuam. Pana atunci sa supune li la vot, va rog. Suntem 5

membri din 9.

Domnul Consilier Badiu Andrei
O sa intre 9i domnul Bujduveanu. vad ca s-a deschis sondajul. Ce se

voteaza?

Domnul Riqu Andrei Daniel
Avizul pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, recomandarea ar fi de vot

„impotriva” deoarece avem o adresa de la direcjie prin care se solicita
retragerea acestuia.

(

Domnul Florescu Adrian Constantin
Am injeles, nu 9tiam. Puteti sa mai puneji odata sondajul?
Sondajul este in desfa9urare.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Cred ca aveti posibilitatea sa apasaji pe cele trei puncte 9i sa selecta li

„sondaj”.
Vot pentru proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Modernizare sistem
alimentare cu energie electrica Tn depoul Bucure9tii Noi”.
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Domnul Florescu Adrian Constantin
Votez „abtinere”.

Domnul Consilier Bu,jduveanu Stelian
Nu am apucat sa votez, domnule pre9edinte. Pot sa va transmit votul?

Domnul Riglu Andrei Daniel
Da, va rog frumos. Suntem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem o

adresa din partea direcjiei prin care se solicita retragerea proiectului de pe
ordinea de zi, dar ar trebui sa ne pronuntam pentru ca respectiva adresa
nu vine de la inijiator, de la Primarul general 9i suntem obligati sa dam un
aviz pozitiv sau negativ.

( Domnul Consilier Bujduveanu Stelian
Am Tnteles. in situatia de fata ma abtin.

Domnul Rigu Andrei Daniel
in regula. S-a consemnat?
vot pentru punctul 4- proiect de hotarare privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
„Modernizare sistem alimentare cu energie electrici Tn depoul
Bucurestii Noi“.

Cu 0 voturi pentru, 4 abjineri 9i 2 voturi impotriva avizul este
nefavorabil.

( Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi, de fapt sunt 3 puncte
pe ordinea de zi cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti urmatoarelor obiective de investitii:

– consolidare imobil situat Tn Bucure§ti, sector 1 , Str. Boteanu nr. 3A-3B
– consolidare imobil situat Tn Bucuresti, sector 1. B-duI Nicolae Balcescu
nr. 32 – 34

– consolidare imobil situat Tn Bucure9ti, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B,
sector 1

Fiecare proiect de hotarare are referatul de aprobare 9i raportul
specialitate din partea directiei planificare investijii. Daca sunt discu Iii pe
marginea acestor proiecte?
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu voiam sa stam un pic despre costurile, care mi se par foarte mari.
Am vazut ca sunt 17 de euro pentru consolidarea din strada Boteanu

3A 9i a9 vrea sa investigam un pic daca sunt prejurile conform piejei 9i am
zis sa invitam, nu 9tiu daca domnul pre9edinte Andrei Rigu a invitat pe
cineva de la directiile care ar fi putut sa ne dea ni9te explica+ii. despre
devizul acesta .

Domnul Riqu Andrei Daniel
Am transmis solicitarea. Este cineva de la Direcjia planificare

investiti i?

(

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Buna ziua.

Domnul Rigu Andrei Daniel
Multumesc pentru participare. Avem cateva Tntrebari pentru

dumneavoastra. Doamna consilier general Gram Anamaria dore9te sa
puna cateva Tntrebari.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
in primul rand a9 vrea sa va Tntreb daca utilizaji standarde de cost,

a9a prevede Codul Administrativ.

(

Doamna Speteanu Simona- Administra jia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Da, se utilizeaza standarde de cost. Eu am fost invitata la comisia
juridica, am crezut ca discutam doar doua puncte din cele pe care le-am
promovat 9i domnul director este pregatit sa raspunda la toate Tntrebarile 9i
eu la feI, dar a9 fi preferat daca puteji sa lisaji pujin mai tarziu discutarea
acestor proiecte pentru actualizarea indicatorilor, pe deviz, pentru ca nu am
proiectele Ia mine. Nu am 9tiut ca discutam 9i aceste proiecte. in
urmatoarele minute pot sa fac rost de documentatie 9i sa discutam
punctual. Despre standarde de cost, daca mai sunt probleme tehnice
pentru ca am fost pregatili pentru comisia economica sa discutam astazi
dar s-a amanat discutia pe comisia economica conectata 9i nu am 9tiut ca
ridica probleme 9i la comisia juridica, veneam cu proiectele 9i discutam
Tmpreuna Tn acest moment.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
A+i fost pregatita pentru doua proiecte? Pentru care dintre ele?

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Pentru proiectele de pe lista suplimentara abrogarea celor doua
hotarari HCGMB nr. 202/23.04.2019 si HCGMB nr. 287/30.05.2019.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pentru consolidare imobile sunt proiectele 5, 6 , 7. Sunteji pregatita

pe unul dintre ele?

(

Doamna Speteanu Simona- Administra jia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Da, doamna consilier, dar nu am devizele Ia mine si documenta{ia.
Am nevoie doar de cateva minute sa fac rost de documentatie si reluam
discutia.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Putem sa reluam peste cateva minute.

Doamna Speteanu Simona- Administratia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Eu va multumesc.

(

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Cu respect, raportat Ia ce zicea 9i mai devreme colegul spuneji-ne ce

s-a Tntamplat Tn comisa economica? Nu au intrat pe ordinea de zi?

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Nu s-au discutat astazi. Nu a avut loc comisia economica astazi.

Domnul Ris.lu Andrei Daniel
Comisia economica a Tntampinat ni9te greuta li tehnice din cauza ca

era 9i 9edinta de consultare dintre directii 9i primar s-a amanat pentru maine
dimineata Ia ora 9:30.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
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Dar, nu este ok ca nu putem sa avem mai multe 9edinte online in
acela9i timp asta trebuie sa modificam.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Am ridicat problema, o sa mai ridicam, dar haideji sa ne concentram

pe proiectele de pe ordinea de zi ca sa va pregati li va rog frumos. Am 9i eu
o observajie sau poate poate aceea9i cu a colegei mele cat la suta sau de
ce marea majoritate a fondurilor pentru aceste consolidari daca nu toate
fondurile sunt suportate de la bugetul local 9i de ce nu sunt suportate 9i de
la bugetul de stat, o varianta care este posibila conform legii aplicabile?

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Aceste proiecte necesita discu Iii pe deviz de aceea aveam nevoie de
timp ca sa prezint devizele 9i sa pot discuta cu doamna Gram pe deviz.

Legat de fonduri de finan+are, finanjarea se face 100c7, din buget local
pentru ca aceste obiective de investi Iii au fost cuprinse Tn ni9te programe
anuale cu ministerul initial pe aprobarea indicatorilor, care se desfa9oara
foarte greoi. Programele sunt aprobate Tn general spre sfar9itul anului
aproximativ luna septembrie, fiind programe anuale Ia 31 se finalizeaza.
Deci putem demara, intram Tn perioada de iarna, nu putem demara aceste
lucrari 9i din acest motiv se tot tergiverseaza Tnceperea lucrarilor. in plus
Ordonan{a 20 prevede un cadru strict de finanjare 9i de reglementare a
modalitatii de recuperare a sumelor pe cand hotararea 607 a CGMB a fost
Tncurajata aceasta masura de consolidare am putut sa dezmorjim
activitatea de consolidare, avand trei surse de finantare contractele se
Tmpotmoleau. Cei care trebuiau sa susjina din surse proprii semnau cu
executantul, contractele se Tmpotmoleau, nu se mai plateau. Se opreau
lucrarile pentru neplata, decontarea facturilor. in acest moment
ca autoritate contractanta Administra jia Municipala 9i achizitor unic
urmare9te cap coada Tntreg procesul de consolidare, finanjarea se face de
la bugetul local cu respectarea prevederilor hotararii 607.

(

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ulterior se recupereaza ceva de la proprietarii apartamentelor?

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Sigur ca da.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Care procent din costuri se recupereaza de la proprietarii

apartamentelor?

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Se recupereaza integral finantarea acordata de la bugetul local
imediat dupa semnarea contractului de execujie se semneaza contractele
de restituire se Tnscriu Tn Cartea funciara urmand ca dupa receptia
terminarea lucrarilor sa Tnceapa procedura de recuperare a sumelor
respectiv alocate de la bugetul local.

(
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
E vorba de 17 milioane euro, acolo sunt vreo cateva apartamente hai

sa zicem 50 de apartamente, nu 9tiu, dar este o suma gigantica pe
apartament. Nu aji Tntampinat probleme Tn recuperarea sumelor pana acum
pentru alte imobile consolidate?

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Nu. Avem justificare 9i documente in susjinerea proiectului nostru va
pot fi explicate 9i sunt absolut corecte. De la modalitatea de calcul al
sumelor, suprafa@ desfa9urata 9i lucrarile care se intervin daca este cazul.
Solutia aleasa este solutia minora dar interventia se face de la subsol pana
sus 9i Tn ambele corpuri cu cama9uiri 9i pere Ii de beton. Nu am devizul in
faQ, aveam nevoie sa pot sa fmi aduc documentajia ca sa va explic exact
pe sume 9i pe .....nu am 9tiu ca ni se solicita aceste explica+ii 9i la comisia
juridica, dar pot sa justific aceste costuri.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
sa ne explicati 9i de ce dirigen Tia de 9antier e 1 milion de euro.

Doamna Speteanu Simona- Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Cu documentatia Tn fa R o sa va explic exact pe sume.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
O sa revenim la proiectele 5,6,7.
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Haideji sa trecem la punctul 8 Proiect de hotarare privind
suspendarea aplicarii, pentru anul 2021 , a unor prevederi ale Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 304/2017, cu
modificirile 9i completarile ulterioare referitoare la stabilirea salariilor
de baza aferente funcjiilor din cadrul familiei ocupajionale
„Administrajie”, utilizate Tn aparatul de specialitate al Primarului
General, precum 9i Tn cadrul sewiciilor institu+iilor publice de interes
local al a Municipiului Bucure9ti

Aceasta hotarare are referat de aprobare din partea initiatorului 9i
raport de specialitate din partea direcjiei managementul resurselor umane.
Ce Tnjeleg eu din parcurgerea acestei hotarari este ca odata cu modificarea
salariului minim brut la Tnceputul anului s-ar modifica §i toate aceste functii
aferente familiei ocupationale „Administratie” iar Tn aceasta hotarare
datorita cadrului bugetar actual plafonam aceste salarii la nivelul lui
decembrie 2020. Daca sunt obsewajii pe acest subiect? Ok ,nu sunt va rog
sa procedam la vot. Votati, va rog.

(

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva gi 0 abjineri avizul este
favorabil.

Multumesc
Urmatorul punct Proiect de hotirare privind

organigramei, numarului total de posturi, statului de
Regulamentului de Organizare 9i Funcjionare ale
Municipiului Bucure9ti

aprobarea
functii si
Muzeului

(

Aceasta hotarare are referat de aprobare din partea initiatorului si
raportul de specialitate de la Directia Managementul Resurselor Umane.

Din cate injeleg este o reorganizare a acestui muzeu, din Comisia de
Cultura am inteles ca avizul este pozitiv. Daca sunt obsewatii pe marginea
acestui proiect?

Domnul Consilier Badiu Andrei
Domnule pre9edinte din punctul al oportunitatii nu cred ca ar trebui

sa discutam pe fiecare grupa Tn parte, oricum ar trebui sa luam Tn ansamblu
mai avem pe langa muzeul Muncii municipiului Bucure§ti inca alte doua
muzee. Ar trebui analizat Tn ansamblu. Noi facem o reorganizare Tn
urrnatoarele 9ase luni 9i sa constatam ca noi acum grabindu-ne, ne9tiind
foarte bine despre ce este vorba Tn cadrul unei 9edinte extraordinare
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neexistand Tn momentul acesta un motiv de urgenla din punctul meu de
vedere nu cred ca e oportun sa stabilim acum cum organizam o institu+ie
destul de mare. Discutam de 150 de posturi trebuie vazut un pic ce se
Tntampla 9i pe acolo cum sunt organizati cate posturi de conducere sunt.
Strict pe oportunitate, pe legalitate sigur ca proiectul are toate cele
necesare.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Cunoa9teti care este inten+ia executivului respectiv daca o sa

propuna un proiect care sa vizeze mai multe muzee? Pentru ca in
momentul de fala avem inijiativa executivului de a propunere reorganizarea
acestui muzeu .

( Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Buna ziua. Avem un proiect de reorganizare a muzeului municipiului

Bucure9ti. Aveji o Tntrebare legata de acest proiect?

Domnul Consilier RiFlu Andrei Daniel
Da. Buna ziua. Colegul meu, secretarul comisiei domnul Badiu avea

o obsewatie legata de faptul ca ar fi mai oportun sa se organizeze mai multe
muzee Tn acela9i timp nu doar cate un muzeu, respectiv acum Muzeu
municipiul Bucure9ti, daca nu am sintetizat bine domnul Badiu ma poate
completa.

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Noi avem la municipiului Bucure9ti doua muzee Muzeul municipiului

Bucuresti care este Muzeul de lstorie si Muzeul National al Literaturii
Romane. Fiecare are un alt obiect de activitate, reorganizare se face in
funcjie de nevoile fiecarui muzeu, la acest moment Muzeul Municipiului
Bucure9ti a transmis o propunere de reorganizare pentru punerea Tn

aplicare a unei hotarari judecatore9ti, este unul dintre motivele pentru care
s-a propus aceasta reorganizare.

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
Din informajiile mele discutam de un singur caz, de o singura

persoana .

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Pentru punerea Tn aplicare a unei hotarari judecatore9ti este unul

dintre motivele pentru care s-a propus aceasta reorganizare.
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Domnul Consilier Badiu Andrei
Din informatiile mele discutam de un singur post, de o singura

persoana, acel om fiind reTncadrat pe post acum un an, motiv pentru care
vi rog comunicati-ne care este persoana vizata, data cand a fost
reintegrata pe post, cand a fost 9i care e motivul urgent de introducere
acestui punct pe ordinea de zi in cadrul unei 9edinte extraordinare?

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Mai sunt §i alte modificari afara de aceasta punere Tn aplicare cu

acest post la care va referiji dumneavoastra. A fost reintegrat pe post
salariatul dar nu a fost la integrat pe acela9i post de pe care a fost concediat
prin urmare a continuat procesul pana a ca9tigat acest drept 9i se
Tnfiinteaza postul Tn cadrul muzeului Victor Babe9 unde vrea sa fie
reintegrat pentru ca de acolo a fost concediat, adica a fost pusa Tn aplicare
Tntr-o forma in care nu era multumit.

/

I

Domnul Consilier Badiu Andrei
Eu nu am vazut hotararile acestea atasate.

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Faceti referire la hotararile instantei? Doar Nota de fundamentare a

muzeului.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Daca fiecare subordonata T9i propune reorganizare pe repede Tnainte

hai sa mergem, sa mergem s-a votat.(

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Proiectul este transmis acum dar vedeji in raportul de specialitate

este o revenire mai veche adica avizul este inca de la sfarsitul lunii iulie nu
e pe repede Tnainte, e studiat.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Daca ceilalji colegi vor sa voteze.

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Nu se modifica posturi, se menjine 9i numarul de posturi de

conducere {i numarul total de posturi pentru eficientizarea activitalii a
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considerat managerul 9i pentru punerea Tn aplicare a proiectului de
management sa redenumeasca ni9te structuri, sa redistribuie ni9te posturi
vacante 9i a rezultat aceasta forma a organigramei 9i regulamentului de
organizare 9i functionare.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Avem o rugaminte. Puteti sa ne transmiteji in dupa amiaza aceasta,

Tnainte de §edinta de maine hotararile, sa vedem ca sunt definitive/

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
Da, o sa solicit muzeului sa va comunice aceste documente

Domnul Consilier Badiu Andrei
Din punctul meu de vedere avand Tn vedere ca discutam de un an

Tnchis pentru muzee tocmai aceasta este o problema nu ca au ramas
acelea9i numar de pozi+ii dar chiar nu putem sa gandim un pic sa
reanalizam lucrurile? Da, Tn fine, e un punct de vedere.

(

Domnul Consilier Ri(lu Andrei Daniel
Domnule Badiu, eu Tnjeleg observajiile dumneavoastra dar daca nu

este o problema din punct de vedere juridic Tn momentul de fala not nu ne
putem pronunja strict acum Tn comisia juridica pe oportunitatea proiectului
vom face acest lucru maine daca este necesar.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Discutam de aceea hotarare care ni se flutura ca ar fi vorba de o

Tncadrare pe post a unei persoane care 9i-a ca9tigat acest drept printr-o
hotarare a instantei. Din informatiile mele e veche de un an si ceva, acea
persoana este deja integrata pe post la acela9i nivel de venituri salariale nu
cumva sa fie folosit acest pretext pentru o reorganizare care vizeaza 9i alte
schimbari.

(

Doamna Coroboianu Gabriela –DMRU
va pot spune 9i alte aspecte care se modifica, nu este singurul motiv

in afara faptului ca a fost reintegrat pe post 9i este nemuljumit de acea
reintegrare ca nu este efectiva pe postul de pe care a fost concediat Tnjeleg
ca recent a venit la Direcjia Cultura cu o reclamatie pentru ca nu s-a pus in
aplicare hotararea judecatoreasca astfel cum a fost formulata 9i pe semne
ca vrea despagubiri. Din acest motiv muzeul insista sa se puna Tn aplicare
ca sa nu mearga mai departe cu daune.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu sunt pentru aplicarea tuturor hotararilor judecatore9ti Tn ceea ce

prive9te oportunitatea de a restructura eu cred ca e aplicabila pentru
Tntregul aparatul de specialitate 9i pentru inspectiile subordonate eu sper
ca proiectul de audit 9i pe resurse umane sa ajunga Tn curand Tntr-o 9edin+a
a CGMB 9i sa fie evaluat pe resurse umane, sa vedem, atunci o sa putem
sa elaboram pentru organigrame 9i pentru inspecjiile subordonate.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Daca numai sunt alte obsewatii sa supunem la vot proiectul privind

aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de funcjii
9i Regulamentului de Organizare 9i Funcjionare ale Muzeului
Municipiului Bucure9ti

Cu 4 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

(

Urmatorul proiect este punctul 10 Proiect de hotarare privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino“

Are aviz favorabil din 19.01.2021.

Se pot relua proiectele 5, 6 9i 7. A venit Tn sala domnul
domnul Niculu9ca Edmond, pentru a prezenta proiectele 5,6,7.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu in primul rand am fost 9ocata de cifra de 17 milioane de euro 9i a9

vrea sa 9tiu cum se poate sa coste atat de mult reconsolidarea unui imobil,
daca are doua corpuri 9i chiar daca un corp are 9apte etaje 9i celalalt opt
etaje 9i avem 11.940 de metri desfa9urati, pentru ca vine un cost de 1423
de euro pe metru patrat. Deci, peste pia R, cu finisaje de ultima calitate,
daca construie9ti de la zero nu 9tiu poate e la feI de greu sa consolidezi sau
chiar mai greu dar a9 vrea sa vad ni9te detalieri Tn deviz, nu 67 de milioane
lei constructii si instalatii.

(

Domnul Niculu9ca Edmond – Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Buna seara 9i muljumesc mult pentru Tntrebari. qi eu am pus aceste
Tntrebari. va referiti probabil la Boteanu 3A-3B, are 90 de apartamente
10.594 de metri patra li suprafa@ construita desfa9urata 9i avem un cost de
1.317 euro pe metru patrat cu TVA. Diferenja dintre Calea Victoriei 101 9i
Nicolae Balcescu 32-34, sunt doua diferente, pe de o parte Boteanu 3A-3B
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este monument istoric grupa B, pe de alta parte de celelalte doua imobile
nu sunt monumente istorice, aici sunt diferite. Pe de alta parte daca ne
uitam cu atentie la imobilul Boteanu 3A-3B, el a avut daune foarte mari in
anul 1977 9i Tn iulie 1977 s-au executat lucrari de punere Tn siguranta care
nu au mai fost niciodata terminate pana cand o sa ne apucam noi de acest
bloc. Blocul e foarte avariat, o sa vedeji ca sunt acolo sprijinite zidurile Tn
strada Boteanu catre Uniunea Ordinul Arhitectilor si acesta este motivul
pentru care solu jia de consolidare este mult mai scumpa, sa 9titi ca este
destul de decenta. M-am uitat pe cifrele pe care mi-al atras dumneavoastra
aten+ia 9i am primit toate explicatiile, am vazut 9i la fata locului situatia. Deci,
Boteanu 3A-3B este un imobil care trebuia consolidat Tn anul 2005 si care
a fost facut la mi9to, ca sa zic a9a, pentru ca in 2005 costul pe metru patrat
era de 126 de euro, ceea ce este evident ca nu este a9a. Pe de alta parte
este cel mai Tntins imobil dintre toate ca arie construita desfasurata. Trebuie
sa mai $ili ca toate aceste costuri din tot devizul, pe care TI aveti la
dispozijie, a fost facut pe baza ofertelor conform pietei 9i conform noilor
normative, schimbate pe 103 9i pe 101 in anul noua noiembrie 2019. Pe de
alta parte daca va uita Ii in pia Ii, s-au tot scumpit 9i manopera 9i betonul 9i
o+elul 9i a9a mai departe, sunt cre9teri pana Ia 25% cre9teri pana Tn martie
2021 pe piaja construcjiilor. Dirigentia de 9antier ... .nu avem nicaieri
dirigen+ie de 9antier 1 milion de euro.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am vazut-o in deviz.

Domnul Niculu9ca Edmond – Administratia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Nu este vorba de 1 milion. Dirigentia de 9antier pe Boteanu 3A-3B
este de 879.712 lei fara TVA, pentru 24 de luni, ceea ce Tnseamna 36.654
lei pe luna unde se platesc trei diriginti de 9antier. Avem diriginte de
structura 9i arhitectura, diriginte de instalajii electrice, diriginte instalatii
termice 9i curenji slabi. Ceea ce duce de fapt Ia un salariu de 12.212 mii lei
brut pe diriginte, adica undeva Ia 7000 mii lei pe luna. Este vorba de diriginti
cu atestare din partea Ministerului Culturii, pentru ca vorbim de un
monument istoric. Este una dintre cele mai mari lucrari pe care Primaria
capitalei le-ar putea incepe Tn anul 2021 daca primim votul. lar costul pe
apartament Tn este 155,025 de euro pe metru patrat 9i va raspund Tn avans
la o chestiune. Platim de la bugetul local 9i nu se mai dau banii inapoi.

(

Domnul Rigu Andrei Daniel
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De fapt daca fmi permite li nu am spus ca nu se dau banii Tnapoi am
Tntrebat de ce daca Tn 2005 prin hotararea Consiliului s-a aprobat primul
studiu de fezabilitate se prevedeau 89,55'7, din fonduri de la bugetul de stat
9i doar 8,62% din bugetul local 9i restul de la proprietari ajungem acum Tn
2021 de la suta la suta din bugetul local. §i a doua Tntrebare: in ce masura
9i cat din aceasta suma care este investita de primarie practic toti cetajenii
ora9ului Tn acest imobil se recupereaza de la proprietar 9i Tn cat timp?

Domnul Niculu9ca Edmond – Administratia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Doamna Speteanu Simona
Dupa explicajiile oferite de catre mine mai sunt nelamuriri Tn privin ja

acestor doua Tntrebari?
(

Domnul Riglu Andrei Daniel
Am vrut sa clarific ca sa se Tnteleaga exact ce s-a transmis 9i cred ca

ultima cu privire la perioada Tn care se recupereaza ace9ti bani.

Doamna Speteanu Simona
Cum permite 9i Ordonanta 20 in care se recupereaza integral

sumele.

Domnul Niculusca Edmond – Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

§i mai e o chestiune, pentru ca 9tiu ca era o Tntrebare faptul ca sigur
in mod evident apartarnentele cresc, cre9te valoarea de doua trei ori la un
apartament consolidat Tn centrul Bucure9tiului, Tnsa oamenii nu vor face
neaparat bani pe seama banilor no9tri, ai tuturor 9i ai Primariei Capitalei
odata ce conform HCGMB nr. 607/2017 in momentul Tn care bunul se
vinde, se recupereaza, Primaria recupereaza suma integrala restul de bani
cu indicele de infla jie, merge catre proprietar. Lucrurile acestea sunt
prevazute 9i Tn Ordonanta 20/1994.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Voiam sa 9tiu, eu am vazut alte sume pentru dirigintii de 9antier. cati

diriginji aji spus ca angajaji?

Domnul Niculusca Edmond – Administra jia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
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Este de la caz la caz. Inginer de structura 9i arhitectura, structura de
rezistenji a blocului, inginer de instalajii electrice care e o ramura speciala
in toata povestea aceasta 9i inginer rejele termice 9i curenji slabi.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ce cota are AFI? S-a transferat de la AFI la dumneavoastra, acum

dumneavoastra administrati. Ce cota are din imobil la Boteanu, ca doar la
Boteanu am vazut.

Domnul Niculu9ca Edmond – Administratia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

8,65c/o.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Deci sunt cateva apartamente dejinute de municipiul Bucure9ti?

Doamna Speteanu Simona
Da

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Si cum sunt utilizate?

Doamna Speteanu Simona
Sunt transmise pe perioada derularii lucrariior catre Administratia

Municipala Tn vederea executarii acestor lucrari.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Blocul este evacuat, nu?

Doamna Speteanu Simona
Nu. Urmeaza evacuarea.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
in prezent aceste apartamente cum sunt utilizate?

Dornnul Niculu9ca Edmond – Administra jia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

AFI va poate raspunde la aceasta intrebare. Ele sunt la AFI si ne sunt
date in administrare Tn momentul Tn care Tncepem lucrarile.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O sa fie cu finisaje? in costul acesta de 1400 de euro ar trebui sa fie

cu finisaje, nu numai structura.

Domnul Niculu9ca Edmond – Administra jia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

in mod normal aceasta este o decizie care se ia la nivelul Asociatiilor
de proprietari 9i aceasta se vede 9i Tn costurile generale. La Boteanu 3A -
3B este nevoie de finisaje pentru ca vor fi eliminati toti stalpii
improviza Iii in iulie 1977, ei trebuie daji jos, fajada va fi data jos, trebuie
refacute 9i finisajele, finisajele Tnsemnand anvelopa cladirii cladirii 9i
acoperi9url, tamplaria ;.a.m.d.

(

Domnul Niculu9ca Edmond – Administra jia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Deci costul este mult prea mare. Pentru o reconsolidare de genul
acesta fara finisaje Tn interior prejul este undeva Ia 300-400 euro metru
patrat.

Domnul Niculu9ca Edmond – Administra+ia Municipala pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

Tocmai v-am spus ca intra 9i finisajele. Boteanu 3A -3B are nevoie de
finisaje, pentru ca este monument istoric, pentru ca in iulie 1977 s-au
adaugat stalpi improvizaji care trebuie eliminati 9i nu pot fi eliminati decat
prin solutia de reconsolidare. Odata ce vor fi eliminati fatada are nevoie de
reparajii capitale, inclusiv Tn interiorul apartamentelor, conform Ordonantei
20/1994 care ne obliga sa facem lucrarile la finisaje acolo unde se intervine
pe structura 9i sigur ca la Boteanu 3A-3B, care sta sa cada de 43 de ani se
va interveni cu structuri la nivelul tuturor etajelor, deci e nevoie de finisaje
pe toate spajiile.

(

Domnul Riqu Andrei Daniel
Doamna Gram v-a9 ruga sa nu intram Tn detalii care {in de o expertiza

care nu este specifica comisiei juridice, daca aveji alte Tntrebari generale
utile acestei comisii.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
As dori o detaliere a avizului
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Domnul Riglu Andrei Daniel
Ce va roaga doamna Gram este sa transmiteji la Comisia juridica

acest deviz.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu exista detalieri. Pentru suma de 67 milioane de euro care e pe la
care e pe undeva pe la 11 milioane, scrie doar atat „construc+ii 9i

lucrari”. A9 prefera sa avem o discu{ie separata, dupa, ca sa nu Ti !inem pe
colegi pe detalii.

Domnul Riflu Andrei Daniel
va multumim mult pentru prezenla 9i pentru raspunsuri. Daca colegii

mai au Tntrebari cu privire la aceste trei puncte?
O sa procedam la vot 9i o sa votam pe rand fiecare proiect. Au acela9i

specific, au documentele prevazute de Codul Administrativ, respectiv
referatul de aprobare 9i raportul de specialitate. Doamna Gram, la proiectul
numarul 5, la pagina 23 este o detaliere a devizului 9i poate aceasta este
ceea ce cauta Ii. Daca nu, oricum o sa primim de la Compania Municipala
aceste informatii .

(

Vot pentru proiectul numarul 5 Proiect de hotarare privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii – consolidare imobil situat Tn Bucure9ti, sector 1, Str.
Boteanu nr. 3A-3B

Cu 5 voturi pentru(1 vot exprimat verbal) 9i 1 abjinere avizul este
favorabil .

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
La pagina 23 nu sunt detaliile de care pe care le solicitam

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Doamna, din experienta va spun ca este un pre! decent. Nu pot

fi banuit ca sunt de partea lor pentru ca nu ii cunosc pe niciunul dintre
ei, dar genul acesta de lucrari este pe undeva pe la 1400 Tncepe. O
sa va daji seama ca am dreptate.

Votez la toate proiectele „ pentru”.

Domnul Rigu Andrei Daniel
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Punctul 6 la vot Proiect de hotarare privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
- consolidare imobil situat Tn Bucure9ti, sector 1, B-duI Nicolae
Balcescu nr. 32 – 34.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 7 Proiect de hotarare privind actualizarea
indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de
investitii – consolidare imobil situat in Bucure§ti, Calea Victoriei
nr. 101, corp A+B, sector 1

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

( Urmatorul punct este punctul 10, am emis aviz la 9edinja
anterioara, numai este nevoie din punctul meu de vedere un nou aviz.

Punctul 11 Proiect de hotarare privind Tmputernicirea
expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotarasca, in
condijiile legii, cu privire la cooperarea Tntre Sectorul 6 al
Municipiului Bucure9ti 9i Universitatea Politehnica Bucure9ti in
vederea stabilirii cadrului general de colaborare
interinstitujionala 9i acordarea de sprijin reciproc pentru
implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de solujii
inovative 9i educajionale precum 98 proiecte cultural – 9tiinjifice.
Acest proiect are referatul de aprobare al Primarului general 9i
raportul de specialitate de la Direc+ia Cultura invatamant 9i Turism.
Vota Ii, va rog

Cu 6 voturi pentru avizul este favorabil.
(

Punctul cu numarul 12 Proiect de hotarare privind
imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucure9ti de a hotirT, in condijiile legii, cu privire la
initierea unui Protocol de colaborare Tntre Sectorul 6 al
Municipiului Bucure9ti 9i Universitatea de §tiinje Agronomice 9i
Medicina Veterinara din Bucure9ti, Asociajia Peisagi9tilor din
Romania – filiala Bucuresti si Ordinul Arhitectilor din Romania –
Bucure9ti, in scopul implementarii unor proiecte de regenerare
urbana pentru consewarea 9i dezvoltarea spajiului verde 9i a
biodiversitalii. Acest proiect are referatul de aprobare al Primarului
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general 9i raportul de specialitate de la Direc+ia de Mediu. Daca nu
sunt discujii, votaji, va rog

Cu 6 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind imputernicirea
expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucure9ti de a hotirT, in condijiile legii, cu privire la asocierea
dintre Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti 9i
Universitatea Politehnica din Bucure9ti, in scopul acordarii
accesului nelimitat pentru public in incinta Parcului Universita Iii
Politehnica Bucure9ti – Campusul Noul Local

Proiectul are referatul de aprobare din partea Primarului general
9i raportul de specialitate din partea Direc+iet de Mediu, daca nu sunt
discu Iii va rog frumos sa supuneji la vot.

Cu 6 voturi pentru avizul este favorabil.

(

Urmatoarele proiecte de la numarul 14, pana ta numarul 38
prevad extinderea mandatului acordat reprezentantilor municipiului
Bucure9ti Tn Adunari Generate ale companiilor municipale. Toate
aceste mandate sunt similare, au referat de aprobare 9i raport de
specialitate din partea Direcjiei Guvernanta Corporativa. Sunt un pic
diferite la punctul 14 9i 15 respectiv 15 respectiv Compania
Municipala Energetica Bucure9ti S.A. care Tmputernice9te
reprezentanjii municipiul Bucure9ti sa desemneze reprezentantul
acestei companii Tn Adunarea Generala a Companiei Ciclop S.A. 9i
de asemenea la punctul 15 la mandatul pentru Service Ciclop S.A. se
introduce 9i atributia desemnarii reprezentanjilor acestei societali in
celelalte societali companii municipale unde Service Ciclop S.A. este
actionar. Referitor la mandatul care se acorda atributiile mentionate
in proiectele de hotarari daca sunt observa+ii din partea colegilor/

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
A9 vrea sa mai adaug ceva, am 9i eu cateva observatii de facut.

§tiu ca ai pregatit un amendament.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Am discutat si cu domnul Badiu secretarul comisiei, Tnainte
Atributiile menjionate Tn proiectele de hotarari sunt cele

prevazute de catre articolul 111 din legea 31/1990, respectiv
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atributiile Adunarii Generale ordinare, mai putin ultimul punct cu
gajarea, Tnchirierea de active ale societatii, sunt menjionate 9i cateva
atributii cea cu privire la Tnfiinjarea sau desfiin+area de sedii
secundare de la atributiile Adunarii Generale extraordinare, art. 113
din Legea 31/1990. Referitor la celelalte atribujii ale Adunarii
Generale extraordinare opinia mea este ca totu9i ar trebui cel pujin o
parte din ele sa fie stabilite la momentul cand sunt necesare, de catre
Consiliul general in integralitatea lui pentru ca prevad ni9te modificari
cu privire Ia una sau mai multe companii de o magnitudine mai mare,
de exemplu dizolvarea companiei sau majorarea sau reducerea
capitalului social 9i cred ca aceste decizii ar trebui sa fie luate Tntr-un
cadru mai mare decat cel al reprezentanjilor din Adunarile Generale
ale Asocia+ilor. De asemenea mi s-a adus la cuno9tin+a ca de exemplu
sunt convocate unele sedinte extraordinare si din cate am Tnteles

colega noastra Gram este Tntr-o asemenea situatie 9i ca un astfel de
mandat Tn forma pe care o are in momentul de fa{a ar Tnsemna ca
nu ar avea posibilitatea sa exercite unele atribujii, sa ia unele decizii
cu privire la punctele de pe ordinea de zi a acelei adunari
extraordinare 9i a9 vrea sa discutam Tmpreuna cum gestionam
aceasta situatie.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu a9 spune ca...nu avem toate competenjele trecute la

articolul 113 din Legea 31 cum de exemplu daca nu se vrea
dizolvarea anticipata 9i numirea lichidatorului 9i le Tnlaturam pe
acestea sunt de acord daca aceasta este dorinta tuturor dar eu as
vrea atunci sa scoatem de la litera I „ordinare” ca si cum exclud, ca
la cele extraordinare eu nu sunt Trnputernicita deci la punctul 2.1 litera
1 sa ramana „competenta Adunarii Generale”, alte atribu Iii care !in de
Adunarea Generala, sa nu mai scriem „ordinare” pentru ca o sa Tncep
ni9te discutii Tn contradictoriu cu cei de la companie 9i nu ca nu avem
Tmputernicirea data pe anumite atribujii dar a9 vrea sa eliminam orice
feI de expresii care ne-ar putea Tngreuna munca Tn cadrul acestor
corrIpanll.

(

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
in trecut am facut parte dintr-o adunare generala. Ideea e ca

daca mic9oraji competen+ele AGA o sa ajungem Tn situajia sa avem
de la fiecare primarie, 10 -15 proiecte pe ordinea de zi 9i atunci o sa
sufocaji Consiliul General Tntr-o 9edinji. Eu am experienta 9edin+elor
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cu peste 100 de puncte. Daca la acele 100 de puncte mai adaugam
inca cateva zeci sau sute care nu avem nevoie 9i nu le-am avut pana
acum o sa Tngreunam extraordinar mersul 9edin+elor de consiliu. Am
ajuns sa reluam aceste lucruri prin prisma ca s-a dorit o minte
luminata a dat foarte pujine competenje, AGA 9i C. A urilor iar din
cauza aceasta ar fi trebuit ca fiecare companie sa vina cu fiecare
propunere punctuala sa voteze consiliul. De aici a aparut nevoia
revenirii la ceea ce s-a Tntamplat acum 4 sau 8 ani, nu conteaz[
guvernarea, 9i de aceea s-a dat mai multe atribute AGA.

Domnul Ftiau Andrei Daniel
Multumim pentru observa+ie. Tntr-adevar daca limitam foarte

mult mandatul asta se Tntampla. Vom avea hotarari pentru fiecare
atributie care ne este mentionata Tn mandat.

(

Domnul Badiu Andrei
Daca ne raportam 9i admitem ca am putea scoate cuvantul

„ordinara” ramane de „adunari generale” orice alta prevedere ar fi un
atribut al adunarii generale atunci am fi 9i Tn situatia Tn care am putea
stabili reducerea, majorarea capitalului social, gajarea, emiterea de
obligajiuni. Ar fi un mandat ultra general motiv pentru care daca Tl
scoate acel „ordinar” ar trebui sa Tnlocuim mai pujin 9i enumeram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Deci trebuie atunci sa exceptam, sa spunem exact ce nu intra

cine ne intereseaza sa nu intre.

(

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Aceasta Tnseamna ca putem sa avansam cu aceasta

propunere, amendarea hotararii, astfel daca ar fi sa ne raportam la
atribujiile menjionate la articolul 113 din Legea 31, ar trebui sa
mentionam daca scoatem „ordinare” cu exceptia atributiilor
mentionate la literele a, b, c cele pe care consideram ca n-ar trebui
sa Ie dam ca atributii Tn momentul acesta pentru reprezentan+ii AGA.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Este mai potrivit, e mult mai complicat sa Ie sco Ii, de verificat

actul constitutiv la fiecare companie 9i sa vezi ce scoti.

Domnul Consilier Badiu Andrei
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Ar trebui sa vorbim 9i despre Ordonan{e corporative pentru ca
9i de acolo sunt preluate , avem 9i atribujii care vin de acolo. Intram
Tntr-o chestie pe care o dezvoltam foarte mult. Raportul
cost/beneficiu, ce beneficiu ar fi prin amendarea Tn asemenea
maniera .

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Daca 'Fmi permiteti sa lamurim o chestie , in principiu AGA
este stabilita componenja vizavi de majoritatea din Consiliul

9tim toli, nu ne Tnvartim dupa deget, nu o sa faca AGA ceva niciodata
, ce face AGA, Consiliul majoritatea lui hotara9te. Aceasta este o
falsa problema 9i doar Tncurcam lucrurile. Nu sunt printre cei care
hotarasc a9a ca Tnjelegeji, sper.

r
Domnul Ri(lu Andrei Daniel

Dorinja mea ar fi sa evitam blocajele cum este aceasta situatie
in care exista o convocare pentru adunare generala extraordinara la
una din companii 9i poate sunt 9i mai multe dar nu cunosc 9i sa nu fie
contestat mandatul reprezentanjilor Tn respectiva adunare generala.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ar trebui sa gandim pana maine un amendament Tn care sa

spunem 9i pentru adunarea generala ordinara avem 9i pentru adunari
generale extraordinare care au pe ordinea de zi atribujiile menjionate
la articolul acesta, toate literele menjionate, in sensul sa nu spuna ei
ca nu aveji pentru ordinare, nu aveti pentru extraordinare.

(

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Ar fi mai simplu, pentru toate convocarile.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Ma uit acuma pe lege cred ca intram un pic in logica celor de

acolo care nu functioneaza Tn spiritul Legii 31, sunt organiza9i ca ni9te
organizatii publice acolo. Ce fac o confuzie Tntre adunarea generala
ordinara 9i o 9edin+a ordinara sau extraordinara aici Tnteleg intr-
adevar si ce vrea doamna Gram de a intra in aceasta dezbatere
romantica cu dan9ii 9i Tncercam sa interpretam virgula 9i punctul 9i
daca Ti pun 9i virgula. Eu sunt adeptul unor atributii cat mai largi ca
tocmai ca sa nu intram intro zona de blocaj, haideji atunci sa lasam
facem amendarnentul Tn sensul scoaterii sintagmei „ordinare” 9i sa
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lasam asa. Si daca am vrea sa stabilim anumite atribute stabilite de
113 ele necesita ni9te formalitali de Tnregistrat la Registrul
Comer{ului 9i o astfel de mentiune ar fi respinsa ca neTndeplinind
condijiile de fond, pentru ca aji depa9i oricum limita oricarui mandat
unui act de administrare 9i ar deveni de dispozitie, a9a ca a9 merge
pe varianta simplificata amendamentului respectiv scoaterea
sintagmei „ordinare” 9i sa lasam doar “adunarii generate”, cum inijial
aji propus altfel riscam din dorinta de a simplifica, complicam mai mult
lucrurile.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
O sa scriu Tn chat propunerea sa o vede li oameni ca sa o vedeji .
Se modifica articolul 1 al proiectului de hotarare numarul 14 9i

15 punctul 2 indice 1 din hotarare se modifica astfel fara
renumerotare

“de a hotarT asupra oricaror probleme care !in de competenja
Adunarii Generale a actionarilor”.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
E ok, numai ca modifica din punctul I, litera m de la articolul 2

indice 1 se modifica si se renumeroteaza astfel... .

Domnul Consilier Badiu Andrei
De ce se renumeroteaza?

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Era de la propunerea anterioara. Nu se renumeroteaza, doar se

modifica. La primele doua proiecte 14 9i 15 este o litera Tn plus, ceea
ce face sa fie decalate.

(

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Aceste amendamente trebuie introduse si maine in sedinta de

consiliu.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
Asa ar suna: litera m de la art. 2 indice 1 se modifica astfel: de

a hotarT asupra problemelor care tin de competenta Adunarii
Generale a Actionari lor

Aceasta este Ia 14 si se modifica §i Ia 15, este tot litera m.
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Domnul Consilier Badiu Andrei
Aceasta trebuie verificat cu reprezentantul Primariei care merge

la Registrul Comer{ului sa depuna menjiunile pentru ca s-ar putea,
nu 9tiu nu am un punct de vedere sigur sa fie obligatorie sintagrna
aceasta la depunere.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu este obligatorie. Am avut discu Iii cu directori, consilieri

juridici de pe la companii. A zis ca Ii s-a cerut la Registru un specimen
al reprezentan+ilor din AGA.

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Reprezentan Iii din AGA o sa mearga la Registru 9i o sa

semneze, e clar.
(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Problema este ca ei pe hotararile AGA cer semnaturile

reprezentantilor CGMB Tn Ioc sa semneze pre9edintele de consiliu
de Administratie 9i cu secretarul ei cer semnatura de la reprezentanti
9i atunci ajung la Registrul Comerjului 9i zic cei de la registru eu nu
am specimen de la domnul x 9i y care sunt reprezentanjii CGMB,
normal dar ei nu ar trebui sa semneze asa hotararile AGA, trebuie sa
le semneze conform actului constitutiv de catre pre9edintele, cea care
are specimen depus la Registrul Comerjului.

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
Ei ar trebui sa semneze procesul verbal care nu merge la

Registrul comer{ului.

Doamna Consilier Petre Stefania
Implementam acum o modalitate corecta ca nu o sa stam sa ne

plimbam pe la Registrul Comer+ului sa facem pelerinaj.

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Ca autoritate ce hotara9te noi suntem mult sub legile organice

ale +arii, nu o sa puteti sa implementati aceasta niciodata. Noi aparem
in calitate de AGA suntem cei care hotarasc Tn firma aceea. si atunci
intram Tn legile organice.
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Doamna Consilier Petre Stefania
Domnule Florescu noi suntem niste mandatari ai actionarilor,

nu ac+ionarul, aceasta pe de o parte.

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Toate firmele o sa trebuiasca sa reTnnoiasca actele datorita

faptului ca s-au Tnlocuit membrii AGA 9i o sa vedeji.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Sunt doua puncte de vedere, o sa le lamurim Tmpreuna cu

direc+ia juridica din primarie dar domnul Florescu daca mai vrem sa
mai adaugati ceva va rog, daca nu haideji sa continuam.

(

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Toji o sa mergem la notar sa facem specimen de semnatura

pentru ca altfel nu o sa le Tnscrie mentiunile acolo. Noi ca for
deliberativ suntem sub alte foruri.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Sunt S. A-uri cu mii de acjionari, care pot sa fie persoane

juridice. Ce ar Tnseamna ca 1000 de reprezentanti sa i9i depuna
specimen de semnatura la Registrul Comerjului?

Domnul Consilier Badiu Andrei
Am in fata actul constitutiv de la STB si nu este trecut nici un

reprezentant .
(

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Aceasta modificare a9a cum am scris-o in chat ar fi pentru

punctele de pe ordinea de zi 14 9i 15. Pentru punctele de pe ordinea
de zi de la 16 la 38 modificarea ar fi in felul urmator, pentru ca este o
mica decalare acolo.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Ar fi dar pana la litera I pentru ca au o litera Tn minus, fay de

restul hotararilor.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Acolo modificam litera I
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Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
Am introdus de la chat pentru proiectele de la 16 la 38, litera I

de la articolul 2 se modifica astfel: de a hotarT asupra oricaror
probleme care tin de competen+a Adunarii Generale a Acjionarilor”

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Votul pe aceste modificari, dupa care votul pe proiectele de

hotarari Tn integralitatea lor, cu amendament, pe rand.

Doamna Mirea Nicoleta-DATJ
Se voteaza Tntai amendamentul dupa care se voteaza proiectul

de hotarare cu amendament 9i tot a9a fiecare punct, in parte. Tntai
amendamentul 9i dupa aceea punctul cu amendament.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu putem sa facem pe grupuri de proiecte?

Doamna Mirea Nicoleta-DATJ
Nu, votul este pe fiecare proiect.

Domnul Rigu Andrei Daniel
Pute{i introduce amendamentul de la punctul 14 sau ne putem

exprima verbal votul?(

Vot pentru amendamentul de la punctul 14.
Cu 5 voturi pentru, amendamentul a fost introdus.

Vot punctul 14 , cu amendament.

A intrat domnul consilier Circa Honorius. – 6 consilieri prezenti
Cu 5 voturi pentru 9i 'I abjinere avizul este favorabil.

Vot pe amendament la punctul 15.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 amendamentul a fost introdus.

29



vot pe punctul 15, cu amendament Proiect de hotarare pentru
completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 425/21.12.2020 privi nd desemnarea
reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, in Adunarea Generala a Acjionarilor a
societalii Service Ciclop S.A.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

A9 vrea sa vedem daca putem sa eficientizam 9i anume sa
votam acest amendament pentru toate proiectele de hotarari 9i pe
urma sa luam fiecare proiect de hotarare Tn parte imediat.

(

Vot amendamentele de la punctele 16 la 38.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere amendamentele au fost

introduse la punctele 16-38.

Vot pe punctul 16, cu amendament Proiect de hotarare pentru
completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 403/2020 privind desemnarea reprezentanjilor
Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti, in Adunarea Generali a Acjionarilor a societijii pe
acjiuni Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucure9ti S.A.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

vot pentru punctul 17, cu amendament Proiect de hotarare
pentru completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 404/2020 privind desemnarea reprezentanjilor
Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti, in Adunarea Generala a Acjionarilor a societalii pe
acjiuni Compania Municipala Consolidari S.A.

(

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Vot pentru punctul 18, cu amendament Proiect de hotarare
pentru completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 405/2020 privind desemnarea reprezentanjilor
Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti, in Adunarea Generala a Acjionarilor a societalii pe
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acjiuni Compania Municipala Strizi, Poduri 9i Pasaje Bucure9ti
S.A.

A intrat domnul Bujduveanu – 7 consilieri prezenji.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Vot pentru punctul 19, cu amendament Proiect de hotarare
pentru completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 406/2020 privind desemnarea reprezentanjilor
Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti, in Adunarea Generala a Acjionarilor a societijii pe
acjiuni Compania Municipala Parking Bucure9ti S.A.

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.
(

Dragi colegi va propun daca sunteti de acord sa ne exprimam
votul verbal ca suntem “pentru” sau „Tmpotriva” sau ne abjinem pentru
toate aceste hotarari pana la numarul 38. Cred ca se poate consemna
ulterior, dupa aceea Tn procesul verbal ca acestea au fost opjiunile
noastre, ca sa nu mai votam la fiecare proiect de pe ordinea de zi.
Ce parere aveji?

Domnul Consilier Badiu Andrei
Eu sunt de acord

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Eu sunt de acord.

(

Doamna Petre Stefania
Procedural nu este ok.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ne exprimam verbal.

sa va exprimati votul va rog pentru punctele 20-38.

Domnul Rigu Andrei Daniel
Votez „pentru” .

Domnul Florescu Adrian Constantin
Votez „pentru” .
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Votez „pentru” .

Doamna Consilier Petre Stefania
Votez „pentru” .

Domnul Consilier Badiu Andrei
Votez „pentru” .

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian
Votez „pentru” .

(

Domnul Consilier Circa Honorius Adrian
Ma abtin.

Cu 6 voturi pentru avizele de la punctele 20-38 sunt favorabile.

Punctul 39 Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 282/15.07.2020
privind aprobarea demararii procedurilor necesare Tn vederea
fuzi un ii prin absorbjie, Tntre Com pan ia Mun ici pali
Termoenergetica Bucure9ti S. A. in calitate de societate
absorbanta 9i Compania Municipala Energetica Sewicii
Bucuresti S.A. in calitate de societate absorbita

Practic se abroga aceasta hotarare care a declan§at fuziunea
prin absorbjie Tntre Termoenergetica Bucure9ti S. A. 9i Energetica
Servicii Bucure9ti S. A.. Proiectul are referat de aprobare din partea
Primarului 9i raport de specialitate din partea Directiei Guvernanta
Corporativa .

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
in primul rand abrogam o hotarare care era data anterior

aprobarii de catre instanta a proiectului de divizare a S.C. Energetica
Bucure9ti S. A, o entitate care s-a dus la Termoenergetica 91 o entitate
care s-a dus la Energetica Servicii. Nu are sens nici juridic, nici
economic, se pierde o finan+are din fonduri europene, discutam dupa
aceea de un aviz de la Consiliul Concurentei, s-a dorit distrugerea a
ceea ce Tnseamna o alta entitate Tn subordinea Consiliului. Se merge
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tot pe ideea din vechiul RADET , respectiv, ei sa centreze, ei sa dea
cu capul 9i consider ca era o eroare hotararea inijiala.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Votati punctul 39.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 40 Proiect de hotirare privind desemnarea unui
viceprimar 9i a trei consilieri generali Tn Comitetul de Organizare
a Autoritalii Teritoriale de Ordine Publici a Municipiului
Bucure§ti

Acest proiect de hotarare, Tmpreuna cu o parte din urmatoarele
prevede desemnarea unor reprezentan li ai municipiului Bucure9ti Tn
diverse comitete stabilite conform legii. Proiectul de hotarare are
referat de aprobare, are raportul de specialitate de la Direc+ia juridica.

(

Domnul Consilier Circa Honorius Adrian
Doar o Tntrebare, am injeles dar vreau sa fiu sigur. Vorbim de

organizarea ATOP-ului, nu de reprezentanti Tn ATOP ci comisia care
se ocupa de organizarea ATOP-ului.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Comitetul de organizare.
Vot pentru punctul 40.
Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

(

Punctul 41 Proiect de hotarare privind desemnarea a trei
consilieri generali Tn Comisia Locala de Ordinea Publica a
Municipiului Bucure9ti. Avem referat de aprobare 9i raport de
specialitate de la DATJ.

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 42 Proiect de hotarare privind desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri
in Comisia pentru indrumarea 9i supravegherea comisiilor organizate la
nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002

Tntrebarea mea era cum se stabile9te, ce primarie achita carui
membru? ca am vazut ca in hotararile anterioare erau alte primarii
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pentru alji membri. Daca vreunul din colegii din mandatul anterior ne
poate lamuri, a fost doar o curiozitate pe care o aveam.

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 43 Proiect de hotarare privind numirea a trei
consilieri din cadrul Consiliului General a Municipiului Bucure9ti
in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal
Bucure9ti. Are referat de aprobare de la Primarul general 9i raport
de specialitate de la Direc{ia Cultura.

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 44 Proiect de hotarare privind numirea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor 9i abrogarea Hotararii Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 681/2017. Are referat de aprobare de la
Primarul general 9i raport de specialitate de la Direc+ia de Patrimoniu.

(

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 45 Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentanjilor Consiliului General al Municipiului Bucure9ti Tn
Comisia de vanzare 9i in Comisia de contesta jie pentru spajBile
proprietate privata a statului sau a unitalilor administrativ-
teritoriale cu destina jia de cabinete medicale, precum 9i a
spajiilor Tn care se desfa9oara activitali conexe actului medical,
organizati la nivelul Municipiului Bucure9ti, pentru aplicarea
O.U.G. nr. 68/2008 privind vanzarea spajiilor proprietate privata
a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia
de cabinete medicale, precum 9i a spajiilor Tn care se desfa9oara
activitali conexe actului medical. Are raport de specialitate de la
Direcjia Patrimoniu 9i referatul de aprobare de la Primarul general.

(

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 46 Proiect de hotirare privind desemnarea
reprezentanjilor Consiliului General al Municipiului Bucure9ti Tn
Comisia de negociere ei Comisia de solujionare a contestajiilor
pentru concesionarea terenurilor aparjinand domeniului public
al Municipiului Bucure9ti, aferente spajiilor cu alta destinajie
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decat cea de locuinla ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind
vanzarea spajiilor comerciale proprietate privati a statului 9i a
celor de prestiri de sewicii, aflate in administrarea consiliilor
judejerIe sau a consiliilor locale, precum 9i a celor din
patrimoniul regiilor autonome de interes local. Avem referat de
aprobare de la Primarul general 9i raport de specialitate de la Directia
de Patrimoniu

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 47 Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentanjilor Consiliului General al Municipiului Bucure9ti in
comisia de evaluare a ofertelor depuse Tn cadrul licitajiilor
publice organizate in vederea concesionarii terenurilor aflate Tn
domeniul public sau privat al municipiului Bucure9ti, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executirii lucririlor de construcjii, republicata. Avem referat de
aprobare de la Primarul general 9i raport de specialitate de la Direcjia
de Patrimoniu – Serviciul Concesionari.

/

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 48 Proiect de hotarare privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membru Tn Comisia de Orientare Scolara si Profesionala la
nivelul Municipiului Bucure9ti. Avem referat de aprobare de la
Primarul general 9i raport de specialitate de la Directia Cultura,
invatamant .

(

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 49 Proiect de hotirare privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membru Tn Comisia de solutionare a contestatiilor la hotararile
Comisiei de Orientare Scolari si Profesionala la nivelul
Municipiului Bucure9ti. Avem referat de aprobare din partea
Primarului general 9i raport de specialitate de la DirecTia Cultura.

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.
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Punctul 50 - Proiect de hotarare pentru modificarea anexei
nr. 2 a Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti. Ca urrnare a
vacantarii pozitiilor a doi consilieri 9i Tn urma juramantului pe care
a9teptam sa iI depuna noi in consilieri validaji de catre instanla. Are
referat de aprobare de la Primarul general 98 raport de specialitate de
la DATJ

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Urmeaza trei proiecte de hotarare suplimentare.
Punctut 52 - Proiect de hotarare privind schimbarea

temporara a destinajiei 9i transmiterea dreptului de administrare
de la Circul Metropolitan Bucure9ti catre Administrajia Spitalelor
9i Serviciilor Medicale Bucure9ti a unei parji din imobilul situat
in Aleea Circului nr. 15, sector 2, in scopul organizarii a doua
centre de vaccinare. Avem nevoie de cat mai multe centre de
vaccinare, acest proiect de hotarare are raport de specialitate din
partea directiei specifice are o nota de fundamentare de la ASSMB 9i
chiar un regulament cu privire la felul Tn care se va desfa9ura
activitatea de vaccinare acolo.

.r

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 53- Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 287/30.05.2019.

Aceasta hotarare prevedea transmiterea din administrarea AFI Tn
administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu
Risc Seismic a unei cote parji din mai multe imobile. Aceasta hotarare are
referat de aprobare de la Primarul general 9i raport de specialitate de la
Administratia Fondului Imobiliar.

Cu 5 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

r

Punctul 54 - Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 202/23.04.2019.
Aceasta hotarare prevedea transmiterea din administrarea AFI in
administrarea Administra+iei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu
Risc Seismic a unei cote parji din mai multe imobile, in vederea realizarii
unor lucrari de intervenjii. Se solicita abrogarea acestei hotarari, are referat
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de aprobare de la Primarul general 9i raport de specialitate de la
Administratia Fondului Imobiliar.

Cu 5 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

va muljumesc. Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi, daca
sunt observatii, interpelari, din partea dumneavoastra? Daca nu, am sa va
men+ionez eu ca am solicitat aparatului tehnic sa !ina procesele verbale pe
suport electronic, adica Tn word gi dupa redactarea lor sa trimita catre toti
membrii comisiei pe e-mail ca sa putem consulta acest proces verbal al
fiecarei sedinte a comisiei Tnainte sa fie semnat de catre mine si de domnul
secretar ,

va multumesc pentru prezenta ne vedem maine la 9edinta Consiliului
,. General.

binte

ii:anfeI

SePrQtar

Badi/ /adreiRigu

I
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