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Domnul Consilier RigluAndrei Daniel

Buna ziua. Ordinea de zi a 9edinteiComisiei juridice de astazi este
discutarea punctelor16, 17, 18, 19, 20 aflate pe ordinea de zi a 9edinteiCGMB
din 26.02.2021, precum 9i punctul suplimentar privind contractul cu McDonald’s:

16. Proiect de hotarare privind suspendarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 339/2020privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal Sector 2

(

17. Proiect de hotirare pentru suspendarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 49/31.01.2019privind 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 Hotirarii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 443/2018privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4

19. Proiect de hotirare pentru suspendarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 242/2020privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5

(

20. Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 68/14.02.2020privind aprobarea
Planului

Urbanistic Zonal (PUZ) - Modificare 9i Actualizare

PUZ

Coordonator Sector 6 9i a Hotirarii C.G.M.B. nr. 336/2020privind
rectificarea Hotirarii C.G.M.B. nr. 68/2020

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitalii asocierii

cu 90 de zile pentru4 amplasamente
ce fac obiectulcontractuluide
asociere nr. 1941/C/25.09.1995
incheiatintre MunicipiulBucure9ti9i
McDonald-s Romania (actual Premier Restaurants Romania S.R.L.)
Domnul Consilier Badulescu Aurelian

va rog sa luatiact ca ceea ce s-a Tntamplatacum cu acea hotarare de
Consiliu General nu a fost Tn regula. Faptul ca 9i-a permis Primarul fara
mandatul Consiliuluisa prelungeasca acel contract, invocand pandemia este o
1

chestiune de ordin penal. Dumneavotra spuneti ca aji facut o comisie, ce
mandate a prima acea comisie 9i de la cine?
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Primarul.
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Vorbim de patrimoniul municipal. Chestiunea patrimoniuluimunicipal o
face Consiliul General, noi reprezentam municipiulBucure9ti. Nu ar fi trebuit sa
aiba o foaie de parcurs, aceasta comisieidin partea ConsiliuluiGeneral?
Domnul Consilier Buiduveanu Stelian
Domnule Badulescu cand va ajunge propunerea de proiect de hotarare 9i
cand va intra in dezbatere publica atunci membri Consiliului General sunt cei
care iI pot amenda 9i pot hotarT, astazi nu putem sa intervenim Tn executiv.
Mandatul este de negociere.

(

Domnul Badulescu Aurelian
Ce negociezi?
Domnul Consilier Bujduveanu Stelian
Daca prelunge9ti sau nu. E simplu. Poate reie9i ca nu se prelunge9te
pentru ca aceste prelungiride trei luni, s-a ajuns aici pentru ca in ultimulan de
zile nu s-a facut aceasta analiza a comisiei.

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Eu nu am vrut sa prelungesc acest contract pentru ca are anumite
vulnerabilitati. Nu aveam ce sa prelungesc atata timp cat tu ai sa fmi dai mie
bani. Cum sa ai tu sa dai bani Municipiului9i sa Tjipermijisa dispui a9a?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Sunt cauze pentrucare nu s-au dat bani, cauze obiective.A9 vrea sa va
Tntrebo clarificare, aji zis ca exista un dosar Ia DNA. Este ca urmare a plangerii
facuta de dumneavostraIa DNA?
Domnul Consilier Rislu Andrei Daniel
Voiam sa va mai menjionez ca in procesul verbal al comisiei se solicita un
punct de vedere de la Direcjia Juridic privind posibilitatea numirii unui membru

al CGMB Tnaceasta comisie. Comisia a luatTn calcul sa soliciteun punct de
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vedere de la Direcjia Juridica, ca un membru al CGMB sa faca parte din aceasta

comisie de analiza a clauzelor contractuale,pentru contractelede asociere,

Domnul Consilier Circa Honorius
Daca mergem pe varianta domnului viceprimar ca ingerin+a nostra Tn
executiv nu trebuie sa existe Tnseamnaca niciun membru CGMB nu ar trebui

sa existeTncomisia aceasta.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Acesta este motivulpentru care eu nu participla aceasta comisie, pentru

ca eu suntin continuaremembrual CGMB.

Domnul consilier Badiu Andrei
S-a cerut un punct de vedere de la Directia Juridic.

(

DomnulviceprimarBuiduveanuStelian

E correct. Comisia a avut aceiali Tntrebare,daca un reperezentant CGMIB

ar trebuisa fie present.A9teptampunctulde vedere de la juridic.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Noi consilierii putem face un proiect de hotarare 91 stabilim un mandat,
daca dorim aceasta. Pute li sa faceti un proiect de hotarare daca, considerati ca
este necesar din partea CGMB 9i sa iI puneti pe ordinea de zi a urmatoarei

9edin+e9i spuneli ca aceasta comisiesa aibe acest mandat,sa faca
urmatoarele. . . . .

(

Domnul consilier Badulescu Aurelian

Dumneavoastradiscutajiacum pe sfat.
Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Da, pe sfat.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Deja sunt, s-au %cut, ati vorbit 9i noi vorbim de ce? Suntem contemporani
cu McDonald's.
Domnul Riqu Andrei Daniel
Avem opinia exprimata de domnul Badulescu. Daca mai sunt observatii
din partea membrilor comisiei?
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Domnul Consilier Badiu Andrei
Pentru ca aceasta comisie sa funcjioneze mai rapid injeleg ca a fost o

Tntalnirede tatonare sa se vada care sunt pretentiile,aceasta comisie nu are

drept de decizie, decizia este tot la CGMB, dar ca sa vedem care sunt pretenjiile
par9ilor era normal sa existe o Tntalnire.Legat de propunerea de a desemna un
reprezentant

nu cred ca este Tn regula, ar trebui sa fie prezenji

mai mulji

reprezentanji, unul nu este suficient, cel pujin din partea fiecarui grup, legat de

Amendament consider ca pe un subiect care este important9i care este Tn
avantajul ...9i prive9te un contract comercial se poate face la nivelul liderilorde
grup la nivelul consiliului o Tn+elegere,un proiect comun.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
va muljumesc. Deja intramTnalte subiecte. va muljumesc pentru opiniile
exprimate, daca numai sunt altele a9 dori sa supun la vot acest punct de pe
ordinea de zi, este punctul numarul 43, este un proiect suplimentar - Proiect de

(

hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitijii asocierii cu 90 de zile
pentru 4 amplasamente

ce fac obiectul contractului de asociere

nr.

1941/C/25.09.1995incheiat intre Municipiul Bucure9ti 9i McDonald-s
Romania (actual Premier Restaurants Romania S.R.L.)

Are referat de aprobare din partea inijiatorului9i raport de specialitate din
partea Directiei Patrimoniu-Serviciul Concesionari. Fiind o 9edin@fizica, o sa
votam fizic.

Cu 5 voturi pentru, 3 impotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.
Ne Tntoarcemla punctele 16-20de pe ordinea de zi.
(

Este vorba de ni9te proiecte de hotarari care suspenda planuri urbanistice

zonale coordonatoare pentru 5 din cele 6 sectoare ale MunicipiuluiBucure9ti,
probabil ca ati consultat proiectele de hotarari de pe ordinea de zi. Ele sunt
identice cu exceptia hotararilor referitoare la planurile urbanistice zonale. Exista

ni9te amendamenteformulatede catre inijiatorcare au fost transmise pe e mail

in atentia tuturor consilierilor Tnainte de sedinta acestei comisii.

Ce va propuneste sa dau citireamendamentului
la primulproiectde

hotarare, respective proiectul numarul 16 de pe ordinea de zi.

DomnuleBadulescuatifacutreferirela amendament,
dati-mivoie sa iI

citesc pe tot 9i dupa aceea putem sa ne oprim la anumite aspect din aceste
amendamente.
Amendament
Se modifica art 1 9i 2 9i vor avea urmatorul cuprins:
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“Art. 1 (1) A.C.G.M.B. nr. 68/14.02.2020privindaprobarea Planului Urbanistic
Zonal (PUZ) - Modificare9i Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 9i a Hotararii
C.G.M.B. nr. 336/2020 privind rectificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 68/2020 se
suspenda pentru o perioada de 12 luni Tncepandcu data intrariiTn vigoare a
prezentei hotarari.

(2) Pe perioada suspendarii HCGMB nr. 68/14.02.20209i a HCGMB nr.
336/2020, Primarul 9i directiile din cadrul aparatului de specialitate ale
Primarului General vor analiza neconcordantele cu legislatia aplicabila Tn
domeniul urbanismului la nivel de Unitate Teritoriala Reglementata (UTFR), in
vederea identificarii situatiilor neconforme.

(

Se suspenda aceste hotarari pe o perioada de 12 luni, in aceasta perioada

Primarul cu aparatul de specialitate vor analiza neconcordantele Tn vederea

identificariisituatiilorneconforme.Adica, vor analiza documentatiaPUZ 9i vor
vedea daca sunt situatii neconforme.

Domnul Badulescu Aurelian
Dar stiti ca documentatiile care au stat la baza PUZ-urilor coordonatoare

au fost analizate de toate institutiile.
(

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Sunteti la curent cu aceste PUZ-uri. O parte din ele, primele 3 9i 6 au fost
anulate.
Domnul Badulescu Aurelian
Nu....atentie....nici macar Tn parte. Cititi hotararile. Nu se poate, instanta
cand anuleaza un PUZ coordonator, pe zonele pe care intervenientii le-am
indicat prin petit.
Domnul consilier Circa Honorius

sa Tncepemcu punctul 1. Discutia este pentru punctul 2. Ideea

suspendarii, suspendarea, conceptulde a suspenda un PUZ, noi ca 9i Consiliul
General putem fie abrogam o hotarare de consiliu, fie dam alta hotarare, ideea
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suspendarii exista pentru motive, cauze care sunt, nu faptulca ni se pare noua
ca am citit noi ca ni9te instan+e... ... .Cine Tmida temeiul pe suspendare?
Domnul consilier Badulescu Aurelian

Ordineade drepteste de acoloTncoacepentruca dumneavoastra
ati

initiat, dumneavoastra trebuie sa ne lamuriti.

Domnul consilier Circa Honorius
Poate ne lamure9te cineva de la Juridic, de ce au ales suspendarea.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Ganditi-va ca de cand sunt aceste PUZ-uri coordonatoareau fost votate
s-au nascut ni9te obligatii civile Tntre parIi, ni9te investijii, ce se Tntampla cu

acestea?

(

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Ma lasatisa citesc si restulamendamentului?Pentru ca o sa vedeti ce se
Tntampla.

Doamna consilier Petre Stefania
Nu are rost sa mai cititi, toata lumea a citit.
Domnul consilier RigluAndrei Daniel
sa va raspund pe suspendare, poate va ajuta, suspendarea este un act

administrativ, actele administrative pot fi suspendate,
juridica este prevazuta pentru acest tip de act juridic.

aceasta

opera+iune

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
E un principiu de baza. in primul an la facultate se Tnva+a teroria actului

juridic. Pe mine ma preocupa ca cineva va trebui sa plateasca, toIi ace9tia care
vor fi .....vor veni Tnspre intereseaza daca trebuie sa platimprejudicii.Ce facem

noi Tn situajia:A 9i B astazi suntem pe tranzac+ie,vine cu un certificatde
urbanism din care rezulta ca pe terenul respectiv putea sa faca doua etaje, noi

intervenimcu asta ... ... ... .....

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Daca certificatul de urbanism este emis conform amendamentelor e folosit
pe reglementarea pe care e.
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Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Certificatulde urbanism este doar un Tnceput.Eu cumpar cu un scop. Ce
facem acum, omulce face, sta suspendat?
Doamna consiler Petre Stefania
Dar ce face un om cand i se suspenda o cerere, orice act administrativ?
Ce se Tntamplacu omul acesta?
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Instanja spune, in parte. Pentru fiecare Tnparte.
Domnul consilier Badiu Andrei
Pe 3 a9a e, in parte, pe 6 e integral.

(

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Domnule

Badulescu,

daca

dumneavoastra

aji cumparat

un teren

... .. . .. . ... .

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pe mine ma intereseaza daca va trebuisa platimprejudicii?
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Dati-mi voie sa citesc. Art. 2 (1) Prevederile Art. 1 alin. (1) nu se aplica
certificatelor de urbanism pentru autorizare emise anterior adoptarii prezentei

hotarari.
(

Domnul consilier Badulescu Aurelian

Domnule Rigu, dumneavoastra i-aji dat certificatulca sa edific certificatul

Acela numai pot sa ma duc cu acela9 certificate daca vreau 9i autoriza+ia

de construc+ie,pentruca o sa zica arhitectul:a+isuspendat? Nu.

Domnul consilier Badiu Andrei
Articolul 2 din Legea 50: procedura de autorizare a executarii lucrarilor de
constructie Tncepe odata cu depunerea cererii de emitere a certificatului de
urbanism. in momentul Tn care s-a emis certificatul de urbanism sub imperiul

legislajiei el pleaca cu totul.

Domnul consilier Circa Honorius
Am urbanismul luat luna trecuta. omul se duce la avize si aiunqe sa T9iia

autorizatia de construc+iela anul, ajunge Tn iuni, eu emit autorizajia de
7

construcjie pe baza PUZ-ului coordonator,urbanismulemis anteriordesi la ora
actuala PUZ-ul meu coordonator este suspendat de Consiliul General. Arhitec+ii

sefi din Bucurestivor face asa ceva vreodata?Vor emiteautorizatiede

construcjie peste doua luni dupa suspendarea acestui PUZ, in baza unui
certificat de urbanism emis anterior. vor face treaba aceasta?

Domnul consilier Badiu Andrei
Asa s-a Tntamplatmereu. La 6 a fost un PUZ intermediar.
Domnul Bold Adrian – arhitectulsef
Se poate lucra pe doua leqi alternative, procedura pe o lege, continui pe
legea aceea. daca depasesc termenul de valabilitate al certificatului am
posibilitatea sa iI prelungesc, iar daca am ratat prelunqirea ... .

(

Domnul consilier Badulescu Aurelian

Eu sper sa nu gasim o instantacare sa Ie dea dreptatealtora 9i sa

trebuiasca sa platim.in rest sunt sigur ca dumneavoastra aveji capacitatea de
a gestionaaceasta problema.
Domnul consilier Badiu Andrei
A9 vrea sa punctez un pic, undeva s-a reglementat tot ce Tnseamna parte
de trecut, inclisiv pentru certificate de urbanism 9i le consideram conform
legisla+iei Tn vigoare ca punct de plecare, ca parte integrate din autoriza+ie.

Nimeni nu a venit aici sa venim sa demolam.

(

Doamna consilier Petre Stefania
Teoretic legea se poate schimba.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Pe noul Cod Administrativ consilieriiau dreptul sa se pronunte pe

oportunitatea tuturor certificatelor de urbanism. Daca noi consideram ca pentru

orasul Bucure9tieste oportunsa salvam cateva sute de ha de la betonarede
ce sa nu o facem? Daca Tn instan+a putem sa demonstram ca intentia noastra
asta a fost sa ajutam acest ora9 sa nu fie complet betonat 9i poluarea aerului sa
continua sa creasca

Domnul Consilier Circa Honorius Adrian Edward
Pi dumneavostra a+i argumentat asta in faIa instan+ei?

8

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pe leqea spa+iilorverzi, nu ai voie sa construiesti pe spa+iileverzi.
Domnul Consilier Circa Honorius Adrian Edward
leri am avut un amendament, daca este a9a simplu cum spLIneIi, am avut

24 de luni, amendamentulpe care TIavem, am trecut Ia 3 luni, acum am auzit
la 12 luni, am mai auzit 9i 9 luni, daca e a9a simplu, apropos amendamentul
acela ramane Tn picioare cu 24 de luni? El a fost depus, TIavem.

Doamna Consilier Petre Stefania
A fost depus pe varianta anterioara.
Domnul Consilier Circa Honorius Adrian Edward

(

Daca era a9a simplu de ce a durat pana Ia ora aceasta sa ne decidem?
Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Pentru ca nu e a9a simplu.
Domnul Consilier Circa Honorius Adrian Edward

Pai spuneajica e simplu.
Doamna Consilier Petre Stefania
Pentru ca ne-am gandit, ne-am orientat sa acoperim toate situa+iileexact,
cum spunea 9i domnul Badulescu mai devreme, nu vrea nimeni sa demoleze
I III I ll\•#•
(

Domnul Consilier Circa Honorius Adrian Edward
sa trecem Ia urmatorul punct. La 90 de zile, de9i eI e suspendat 12 luni,
avem cele 90 de zile pentru a identifica lacunele legislative, pe care daca nu le
identificam 9i Ie mai prelungim, urmeaza dezbateri publice, in interiorul celor 12

luni, banuiesc. Cam asta era gandirea legala 9i pragmatica. Avem 12 luni sa

acoperim perioada, avem 3 luni ca sa identificam aceste lucruri, ma Tndoiesc ca
in Primarie se va Tntamplaa9a repede, sunt 6 sectoare, peste 3 luni vom Tncepe
dezbaterile publice identificand lacunele legislative. Vi se par fiabile acestea?

Domnul consilier Badiu Andrei
Problemele acestea sunt cunoscute.
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Doamna consilier Petre Stefania

Aceasta institujie 9i-a dezvoltat capacitatea administrativa. Eu am

Tncredere ca aceasta institutie va fi capabila Tmpreuna cu celelalte sectoare cu
institutiile relevante din sectoare sa identifice sau macar sa Tncerce.

Domnul consilier Circa Honorius
Ce se Tntampladaca Tncele 3 luni nu termini?

Doamna consilierPetre Stefania
La ce va gandili?
Domnul consilier Circa Honorius
ca in cele 3 luni nu au apucat sa le verifice. Se prevede ceva, vreo
sanctiune?

(

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Mai doriti sa avansam pe amendamente?

(

Domnul Bold Adrian – arhitectulsef
Problema principala cu PUZ-urile de sector, ele sunt PUG-uri, un sector
cum e sectorul 3. Ne gandim cu tolii ca se face o estimare demografica pe
sector. in momentulde fa@sunt variaIii foarte mari pe documenta+iileexistente,
daca sunt a9a de mari inseamna ca ceva nu e in regula. Nu se poate face o
proiectare de infrastructura pentru un singur sector. Nu se poate face un plan
general asambland 9ase felii de tort. Este contrar doctrinei urbanistice.
Urbanismul este o disciplina sistemica, nu pot fi analizate par{ile separat,
analizezi Tntregul,de la mare la mic. Ce obiective T9ipropune PUZ-ul de sector?
Nu T9ipropune niciun obiectiv.
Domnul consilier Circa Honorius
Discu+ia era de legalitate. in cele 90 de zile se vor identifica
neconcordanjele cu legislajia aplicabila Tn domeniul urbanismului. Toate cele 5
PUZ-uri au trecut prin filtrele autoritatilor, inclusive MDRAP, care se presupune
ca are speciali9ti Tn urbanism care au imaginea de ansamblu. Lacunele
legislative pe care noi ne propunem sa le identificam.
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Domnul Bold Adrian – arhitectul sef
Exista o aparenta de legalitate. Ceea ce analizam acum este daca
strategia dezvoltarii urbane Tn acest feI este profitabila, durabila, sustenabila,
asta vom analiza ca arhitecji. Noi nu analizam legalitatea unui aviz.
Domnul consilier Circa Honorius
Noi asta ne propunem.
Domnul Bold Adrian – arhitectul sef

Nu pe urbanism, exista 9i un aparat tehnic.
Domnul consilier Badiu Andrei

<

Cel putinin doua dintre sectoare s-au vazut ni9teneconcordan+e,chiar 9i

partial la nivelul anumitor UTR-uri. in interiorul acestor 90 de zile ar trebui sa se
identifice UTF:-urile cu probleme, daca sunt inadverten+e, in sensul acesta

prevenim efectiv 9i litigiiTn viitor. Nu discutam de o viziune de dezvoltare,
discutam de un set de reguli Tntr-unPUZ coordonator de sector.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
va rog sa tineti cont ca sunt 46 de colegi care a9teapta sa Tnceapa 9edinja
de plen. Daca mai sunt observa{ii punctuale 9i foarte importantepe care vreji sa

le faceji, va rog frumos.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Sunt de acord cu ceea ce spune arhitectul9ef, vorbim de un singur ora9.
Nu acesta este scopul unui PUZ sa reglementezeo felie dintr-unora9, trebuie
sa ne mobilizam pentru elaborarea PUG-ului, adica acesta trebuie sa fie scopul
nostru, sa avem cat mai repede un nou PUG al Bucure9tiului,dar avand la baza
o strategie de dezvoltare dezbatuta cu toli cetatenii ora9ului, adica sa ne spuna
cetatenii unde vad acest ora9 peste 10-20 de ani, dupa ce avem viziunea

locuitorilor,dupa ce avem o strategieintegrala, putemsa elaboram un PUG,
care sa arate un ora§ armonios, unitar, nu bucatele, §ase bucatele.

Domnul arhitect sef Bold Adrian
Noi lucram cu modele, s-au facut planurile din Franja, s-au facut master
planurile din Anglia sau Germania. Exista o metodologie ca aceasta metoda de

a Tmbinaparji din ora9 care nu sunt coerente, Tmpar{ireaeste arbitrara pe

sectoare, este pur administrativa.
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Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Multumesc,domnulearhitect.votam proiectul16 - privind suspendarea
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 339/2020privind
aprobarea Planului Urbanistic
comunicate de initiator.

Zonal

Sector

2 cu amendamentele

Cu 5 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva avizul este favorabil.

votam proiectul17 - Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii

Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 49/31.01.2019privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 3 9i a Hotararii C.G.M.B.
nr. 717/2019privind rectificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 49/2019 cu
t‘

amendamentele

comunicate

de initiator.

Cu 5 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este favorabil.

votam proiectul18 - Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 443/2018 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4 cu
amendamentele comunicate de initiator.

Cu 5 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva avizul este favorabil.

votam proiectul 19 - Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 242/2020 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5 cu
amendamentele comunicate de initiator.

Cu 5 voturi pentru, 3 voturi impotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.
(

votam proiectul20 - Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotararii

Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 68/14.02.2020privind

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

Cu 5 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva avizul este favorabil.
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