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Domnul Riqu Andrei Daniel
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Pe ordinea de zi a 9edinjei comisiei juridice avem:

1.Proiect de hotarare privindTmputernicireaPrimaruluiGeneral al
Municipiului Bucure9ti sa depuna dosarul de candidatura al Municipiului
Bucure9ti pentru atribuirea Tn administrare a Parcului Natural vacare9ti
2.Proiect

de hotarare

pentru modificarea

Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 114/2016 privind aprobarea
Regulamentuluide Organizare 9i Funcjionare a Teraselor Tn zonele
protejate 9i Tn perirnetrulCentrului lstoric Bucure9ti, precum 91revocarea

Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 74/2016,
modificata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.

625/2017 9i Hotararea Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr.
273/2020
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3.Proiect de hotarare privind aprobarea acorduluide asociere
Tncheiat Tntre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului
Bucure9ti, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia,

Asociatia

de Suicidologie 9i Direc{ia Generala

de Polijie a Municipiului

Bucure9ti, in vederea asigurarii continuitaliiproiectului„Linia telefonica de
urgenla pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului componentelor
Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 9i TMAU Faza 2)
pentru anul 2021
5.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la stadiul
realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului Tn Municipiul
Bucuresti 2018 – 2020, aferent trimestruluiII al anului 2020
(

6.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Digitalizarea
PatrimoniuluiFaza 1: Circuitul MonumentelorCoduri QR”
7.Proiect de hotarare privind dizolvarea Companiei Municipale
Turistica Bucure9ti S. A. 9i acordarea unui mandat special reprezentanjilor
Municipiului Bucure9ti Tn Adunarea Generala a Ac+ionarilor a societalii

Compania MunicipalaTuristica Bucure9tiS.A.

8.Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului

General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 416/2020 privind desemnarea
reprezentanjilor Asociatului Unic - Municipiul Bucure9ti, prin Consiliul
General al MunicipiuluiBucure9ti,in cadrulsocieta{iicompania Municipala
lluminat Public Bucure9ti S.R.L. 9i abrogarea Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 30/29.01.2021
9.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului

(

General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 126/28.03.2018privindaprobarea
procedurilor de expropriere pentru suprafaja de 122 mp secjlune din
terenul proprietateprivata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr.
cadastral 229173, suprafaja de 24 mp, secjiune din terenul proprietate

privata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 234271 9i
suprafaja de 25 mp, secjiune din teren proprietateprivatade la adresa Str.
Fabrica de Glucoza nr. 6-8, nr. cadastral 235780 (fost nr. cadastral

217344) , situate pe amplasamentullucrariide utilitatepublica „Largire
§oseaua Fabrica de Glucoza TntreStrada Barbu vacarescu 9i Strada
Petricani – Tronson l”, in vederea continuariilucrarilorde interes public
local

10.Proiect

de hotarare

pentru modificarea

Hotararii Consiliului

General al MunicipiuluiBucure9tinr. 138/30.06.2015privinddeclan9area
procedurilor de expropriere pentru imobileleproprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Penetra jie Prelungirea

Ghencea – Domne9ti9iSupralargireBulevardulGhencea Tntrestr. Bra9ov
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9i Terminal Tramvai 41” in vederea efectuarii lucrarilorde interes public
local

11.Proiect

de hotarare pentru modificarea

Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 27/12.02.2015 privind declan9area
procedurilor de expropriere pentru imobileleproprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitatepublica „Largire §oseaua Fabrica de
Glucoza TntreStrada Barbu vacarescu 9i Strada Petricani– Tronson l” in
vederea efectuarii lucrarilor de interes public local

12.Proiect de hotarare privindcontractarea unor servicii conexe Tn

baza Standardelor Internajionale de Servicii Conexe ISRS 4400, cu privire
la analizarea modului Tn care au fost utilizate resursele financiare, precum

r

9i cu privire la eficienja utilizariiresurselor umane pentru perioada
01.01.2017 – 31.12.2020 de catre aparatulde specialitate9i entita+iledin
subordinea Primarului General al MunicipiuluiBucure9ti, precum 9i de
catre entitatile din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

13.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat at

Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Sentinjei civile nr.
2283/16.03.2018 9i a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, respectiv cota

5/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 7 situat Tn
Bucure9ti, str. Nicolae Paulescu (fosta IntrareDemostene), nr. 59A, sc. B,
et. 1, sector 5 si transmlterea acestuia Tn administrarea Administratiei
Fondului Imobiliar

14.Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de

Ordine Publica a Municipiului Bucure9ti

15.Proiectde hotarareprivindaprobareatarifelorpracticatede catre
Teatrul Evreiesc de Stat, institutiepublica de cultura de interes local al
Municipiului Bucure9ti
(

16.Proiect de hotarare privind suspendarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 339/2020 privind aprobarea Ptanului

UrbanisticZonal Sector 2
17.Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii Consiliului
General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 49/31.01.2019 privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 3 9i a Hotararii C.G.M.B. nr.
717/2019 privind rectificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 49/2019
18.Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 443/2018 privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului4
19.Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 242/2020 privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5

20.Proiect de hotarare pentru suspendarea

Hotararii Consiliului

General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 68/14.02.2020 privind aprobarea
3

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Modificare 9i Actualizare PUZ
Coordonator Sector 6 gi a Hotararii C.G.M.B. nr. 336/2020 privind
rectificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 68/2020

21.Proiect de hotarare privind desemnarea a 9ase consilieri din
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri Tn

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a MunicipiuluiBucure9ti

22.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului
Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului Bucure9ti, in

(

Adunarea Generala a Actionarilor a societalii pe acjiuni Compania
MunicipalaEco lgienizareBucure9tiS.A.
23.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanji ai
Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administratieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala pentru Surzi nr. 1, sector 1
24.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administratieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala

Specialanr. 1, sector2

25.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administra+ieat unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala nr. 7, sector 1
26.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administratieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala

Specialanr. 8, sector1
(

27.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentan li ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de

Administratieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala “Constantin Paunescu”, sector 6
28.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administratie al unitatii de Tnvatamantspecial de stat §coala Profesionala
Speciala pentruDeficientide Auz “sfanta Maria”, sector 6
29.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administratieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala nr. 2, sector 2

30.Proiectde hotarareprivinddesemnareaa doi reprezentan
li ai

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
4

Administrajieal unitaliide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala nr. 4, sector 4
31.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de

AdministratieaI unitaliide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala pentru Deficienli de Vedere, sector 2
32.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului General al MunicipiuluiBucure§ti, ca membru Tn Consiliul de
Administra+ie al unitalii de Tnvatamantspecial de stat Gradinita Speciala

pentruHipoacuzicinr. 65, sector1

r

33.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de

Administrajie al unitaliide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala “sfantul Nicolae”, sector 4
34.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti, ca membri Tn Consiliul de

Administrajie al unita+iide Tnvalamantspecial de stat §coala Gimnaziala

Specialanr. 10,sector 1

35.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al MlunicipiuluiBucure9ti, ca membri in Consiliul de

Administratieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala nr. 3, sector 4
36.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de

Administratieal unitatiide Tnva{amantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala nr. 5, sector 3
37.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentantal
(

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membru Tn Consiliul de

Administra+ieal unitatiide Tnva{amantspecial de stat §coala Gimnaziala
Speciala nr. 9, sector 5
38.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca mernbri Tn Consiliul de
Administra+ieal unitatiide Tnvatamantspecial de stat §coala Profesionala

Specialanr. 3, sector2

39.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administrajie al unitaliide Tnva{amantspecial de stat §coala Profesionala
Speciala nr. 2, sector 2
40.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri Tn Consiliul de
Administrajie al unitatii de Tnvatamantspecial de stat Liceul Tehnologic
Special ”Regina Elisabeta”, sector 2
5

41.Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanji ai
Consi}iului General al MunicipiuluiBucure§ti, ca membri Tn Consiliul de
Administra jie al unitatii de Tnvalamant special de stat Liceul Tehnologic

Special nr. 3, sector 2

Punct suplimentar: Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii

valabilitatiiasocierii cu 90 de zile pentru4 amplasamentece fac obiectul
contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 TncheiatTntre Municipiul

Bucure§ti9i McDonald’s Romania( actual PREMIER RESTAURANTS
ROMANIA S.R. L.)

(

Domnul Consilier Rislu Andrei Daniel
Avem mai multe proiecte pe ordinea de zi, un numar de 42 de
proiecte.
Punctul 1 - Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului

General al Municipiului Bucure9ti sa depuna dosarul de candidatura
al Municipiului Bucure9ti pentru atribuirea Tnadministrare a Parcului
Natural vacaresti.
Are referat de aprobare din partea initiatorului9i raport de
specialitate de la Direcjia de mediu. Daca sunt observajii, daca nu vot va
rog

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

favorabi I.

Punctul 2 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotirarii
Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 114/2016privind
aprobarea Regulamentului de Organizare 9i Funcjionare a Teraselor
in zonele protejate 9i Tn perimetrul Centrului lstoric Bucure9ti,
(

precum 9i revocarea Hotararii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 74/2016,modificata prin Hotararea Consiliului General

al Municipiului Bucure9ti nr. 625/20179i Hotararea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 273/2020

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 1 abjinere avizul este

favorabi I.

Punctul3 - Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de

asociere Tncheiat Tntre Directia Generala de Asistenta Sociala a

Municipiului Bucure9ti, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr.

Alexandru Obregia, Asociajia de Suicidologie 9i Direcjia Generala de
Polijie a Municipiului Bucure9ti, in vederea asigurarii continuitalii
proiectului „Linia telefonica de urgen}a pentru prevenirea
tentativelor de suicid 116123“
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este
favorabil.
Punctul4- Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului
componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 9i
TMAU Faza 2) pentru anul 2021
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva qi 0 abjineri avizul este
favorabil.
Punctul 5 - Proiect de hotarare privind aprobarea raportului
referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate
a Aerului in Municipiul Bucure9ti 2018– 2020, aferent trimestrului ll
al anului 2020
(

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi 9i 0 abjineri avizul este
favorabil.
Punctul 6 - Proiect de hotirare privind aprobarea proiectului

„Digitalizarea Patrimoniului Faza 1: Circuitul MonumentelorCoduri

QR“

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 1 abjinere avizul este

favorabi I.

Punctul 7 - Proiect de hotarare privind dizolvarea Companiei

Munici pale Turistica Bucure§ti S.A. 9i acordarea unui mandat special

reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti Tn Adunarea Generali a
Acjionarilor a societalii CompaniaMunicipalaTuristica Bucure9ti

S.A

(

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 1 abjinere avizul este

favorabi I.

Punctul8 – Proiect de hotarare pentru completareaHotararii
Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 416/2020privind
desemnarea reprezentanjilor Asociatului Unic - Municipiul Bucure9ti,
prin Consiliul General al Municipiului Bucure9ti, in cadrul societalii
compania Municipala lluminat Public Bucure9ti S.R.L. 9i abrogarea

Hotararii Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr.

30/29.01.2021

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi impotrivi 9i 1 abjinere avizul este
favorabil.
7

Punctul 9 - Proiect de hotirare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 126/28.03.2018

privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafaja de

122 mp secjiune din terenul proprietateprivatade la adresa Str.
Fabricade Glucozi nr. 7, nr. cadastral229173,suprafaja de 24 mp,

secjiune din terenul proprietate privata de la adresa Str. Fabrica de
Glucozi nr. 7, nr. cadastral 234271§i suprafaja de 25 mp, secjiune
din teren proprietate privati de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr.
6-8, nr. cadastral 235780 (fost nr. cadastral 217344), situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publici „Largire §oseaua Fabrica

de Glucoza intre Strada Barbu vacirescu 9i Strada Petricani
Tronson l“, in vederea continuarii lucrarilor de interes public local
(

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotrivi 9i 0 abtineriavizul este

favorabil.

Punctul 10 - Proiect de hotirare pentru modificarea Hotararii

Consiliului

General

al Municipiului

Bucure9ti

nr. 138/30.06.2015

privind declan9area procedurilor de expropriere pentru imobilele

proprietate privata situate pe amplasamentullucrarii de utilitate
publici „Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne9ti 9i Supralargire

Bulevardul Ghencea Tntre str. Bra§ov 9i Terminal Tramvai 41“ in

vederea efectuarii lucririlor de interes public local

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este
favorabil.
(

Punctul 11 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotirarii

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 27/12.02.2015
privind declan9area procedurilor de expropriere pentru imobilele
proprietate privati situate pe amplasamentul lucririi de utilitate

publica „Largire §oseaua Fabrica de Glucoza intre Strada Barbu
vacirescu 9i Strada Petricani – Tronson l“ in vederea efectuirii
lucririlor de interes public local

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi gi 0 abtineri avizul este

favorabi I.

Punctul12 - Proiect de hotirare privind contractarea unor

servicii conexe in baza Standardelor Internationale de Servicii

Conexe ISRS 4400,cu privire la analizareamodului Tncare au fOBt
utilizate resursele financiare, precum 9i cu privire la eficienja utilizirii
resurselor umane pentru perioada 01.01.2017– 31.12.2020de catre
8

aparatul de specialitate 9i entitalile din subordinea

Primarului

General al MunicipiuluiBucure9ti, precum 9i de catre entitaliledin
subordinea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 1 abjinere avizul este

favorabi I.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind inscrierea Tndomeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul

Sentinjei civile nr. 2283/16.03.2018
9i a Deciziei civile nr.

3496/A/22.10.2018, respectiv cota 5/8 din dreptul de proprietate
asupra apartamentului nr. 7 situat in Bucure9ti, str. Nicolae Paulescu

(fosta Intrare Demostene),nr. 59A, sc. B, et. 1, sector 5 9i

(

transmiterea
Imobiliar

acestuia Tn administrarea Administratiei

Fondului

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotrivi 9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei
Locale de Ordine Publica a Municipiului Bucure9ti

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil.

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor

(

practicate de catre Teatrul Evreiesc de Stat, institujie publica de
cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este
favorabil .

Doamna Consilier Petre Stefania a citit Tn cadrul comisiei
amendamentele pentru punctele 16, 17, 18, 19, 20.

Vot amendamentpunctul16

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 2 abtineri amendamentul a

fost acceptat.

Vot amendamentpunctul17
Cu 3 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva9i 2 abtineriamendamentulnu a
fost acceptat.
Vot amendamentpunctul18
9

Cu 3 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva9i 2 abjineri amendamentul nu a
fost acceptat.

Vot amendamentpunctul19

Cu 3 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva9i 2 abjineri amendamentul nu a

fost acceptat.

Vot amendamentpunctul20

Cu 3 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva9i 2 abjineri amendamentul nu a

fost acceptat.

Punctele 16, 17, 18, 19, 20 vor fi supuse la vot Tn 9edinja
Comisiei Juridice, de maine 26.02.2021.
(

Punctul 21 - Proiect de hotarare privind desemnarea a §ase
consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca
membri in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a Municipiului
Bucure§ti
Cu 4 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este
favorabil.
Punctul 22 - Proiect de

hotarare privind desemnarea

reprezentantuluiMunicipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al
Municipiului

Bucure9ti, in Adunarea

Generali

a Acjionarilor

a

societalii pe acjiuni Compania MunicipalaEco lgienizareBucure9ti
S.A
Cu 4 voturi pentru, 1 vot Tmpotrivi 9i 1 abjinere avizul este
(

favorabi I.

Domnul Consilier RigluAndrei Daniel
Propunere votare Tn bloc a punctelor 23-41.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi9i 2 abjineri avizul este

favorabi I.

Votarea punctelor 23-41

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi9i 2 abjineri avizul este

favorabi I.

Mai avem un proiect de hotarare suplimentar.
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Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitalii
asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul
contractului

de

asociere

nr.

1941/C/25.09.1995

incheiat

Tntre

Municipiul Bucure9ti 9i McDonald’s Romania( actual PREMIER
RESTAURANTS ROMANIAS.R.L.).

Se solicita prelungirea contractului, care in mod normal ar fi expirat
la sfar9itul anului trecut, este un referat de aprobare din partea Primarului
General, un raport de specialitate din partea Directiei Patrimoniu Serviciul Concesionari, exista ata9at actul aditional Tntre Municipiul

Bucure§tisi Mc Donald’sRomania,cel initialsemnatTn4.12. in urma
adoptarii acestei hotarari se va realiza acest lucru, Primarul General va
semna prelungirea contractului de asociere cu Mc Donald’s Romania.

injeleg ca exista negocieri pentru a se Tncheia contractul sau a se obtine

(‘

sumele care sunt datorate de catre Mc Donald’s Romania. Proiectulare
referatul de aprobare, are raportul de specialitate. Daca sunt observatii

sau amendamente pe marginea acestui proiectde hotarare.
Doamna Consilier Petre Stefania

Domnulepre9edintedaca ma duc aminteultimadata cand am

discutat subiectul acesta cred ca domnul Badiu ceruse se niste clarificari

cu, de ce nu s-au Tncasatsumele astea de ce nu s-a dispus recuperarea
de ce nu a facut nimic pentrusumele restante. Sper sa nu ma in9el dar de
asemenea aveam promis de la Direc+ia de patrimoniu nu referat, un raport
prin care sa ne lamureasca §i noua situatia, observ ca acum ne-a trimis
pur 9i simplu hotararea.
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
(

Este pur 9i simplu hotararea din 4.12.2020, in sustinerea raportului

de specialitate de acum.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Domnule pre9edinte 9i eu am solicitat ni9te lamuriri 9i daca tot
amanam pentru maine poate reu9im sa le transmitem ca ar fi cazul sa ne

trimitasi nou documentelecerute.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
Solicitaji 9i amanarea acestui punct?
Domnul Consilier Badiu Andrei
Daca tot ne mai vedem maine odata, sa vedem poate ne trimite

ceva. solicitam situatia Tncasarilor,de cand numai sunt Tncasate, pe ce
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suprafe Ie au fost 9i ce acte au fost la patrimoniul Tn negociere, a fost o

Tntreagacoresponden+a acolo.

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
in ceea ce prive9te situatia Tncasarilor colegii de la Directia venituri

9i de la Direcjia MonitorizareRecuperare Debite din cate cunosc s-au

transmis catre DATJ o situatie ieri in cursul zilei de ieri pentru a vi se pune
la dispozitie situatia acestor creante. Din cate §tiu aceste creante vin din

ni9teprocese care s-au purtatTntremunicipiulBucure9ti9i SC PREMIER

S. A. De asemenea, o situajie cu privire ta procesele cu privire la acest
contract de asociere a fost transmisa Tn cursul zilei de ieri de Directia
juridica spre DATJ, pentru a vi se pune la dispozitie, exista ni§te sentinte

(‘

ale Curjii de Arbitrajcand ne-am judecat Ia Tribunalsau Curtea de Apel
municipiul a ca9tigat, de fiecare data cand Tntelegca procesele au fOBtla
Curtea de Arbitraj s-a pierdut Tn ceea ce prive9te calculul sumelor datorate
de S.C.McDonald's catre municipalitate. Disputa dintre municipalitate§i

McDonald's din cate cunosc este vorba despre un contract de asociere

foarte vechi Tncheiat la nivelul anilor 97- 98 in care municipalitatea trebuia

sa intre Tn aceasta asociere cu ni9te suprafete clar specificate pentru
fiecare amplasament Tn parte, dupa anul 2000 mai exact 2001 din acest
amplasamente.
Domnul Consilier Badiu Andrei
Au fost puse Tnaplicare sentinjele?

(

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Din cate 9tiu nu Direcjia Patrimoniuare aceste obligatii,dar colegii
de la Directia Juridic si de la Urmarire Debite au transmis aceasta situatie

catre DATJ . .. .

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Exista un proces verbal din 22 februarie al Comisiei de negociere cu
McDonald's o nota privind prelungirea contractului de asociere de la
Directia juridic 9i inca un document de la Direcjia Patrimoniu Serviciul
Concesionari.

Daca domnul Badiu

solicita un pic de timp pentru

consultare 9i sincer sunt de acord cu el 9i eu doresc sa analizez un pic
mai bine aceste documente, amanam discutia pentru 9edinta de maine,
daca bineTnteles sunteti de acord.
Doamna Consilier Petre Stefania
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in realitate suprafetele ocupate astazi de S.C. Premier sunt cele din
din anul 97 cand a fost Tncheiatcontractulsau s-au restrans ca urmare a
hotararilorjudecatore9ti?
Doamna Persunaru Mariana
Pentru doua dintre amplasamente Olteni+eicare este lot din Parcul
Ora9elul copiilor 9i pentru cel de la Morarilor, amplasamentele nu au
suferit retrocedari, sunt acelea amplasamente din 97-98 toate celelalte
amplasamente au suferit restrangeri .

('

Doamna Consilier Petre Stefania
Au existat ni9tehotarari, au fost puse Tnaplicare, suprafejele acelea
s-au micsorat? in continuarefolosesc aceia9i suprafata? Chiar daca exista
hotararea judecatoreasca, ei folosesc aceia9i suprafala dar refuza sa
plateasca 9i vor sa plateasca pentru suprafata restransa.
Doamna Persunaru Mariana

Fostul McDonald's a achizi{ionatde la proprietariicarora li s-au

retrocedat prin sentinte acele suprafe Ie sunt achizijionate 9i sunt

proprietateadan9ilorTnprezent.

Domnul Consilier RigluAndrei Daniel
Avand in vedere ca nu s-a exprimat vreo pozitie la propunerea

domnuluiBadiu Ia care am achiesat oi eu o sa amanam votul pe acest
proiect, eventuale amendamente, discutii suplimentare pentru 9edin+ade

maine, pe care o sa o convoc Ia ora 10.30.

r \

Sedetar
BadiJAddrei

rese\linte
Rigu Andryi Daniel
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