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Domnul Riflu Andrei Daniel

Buna ziua. Justificarea acestei §edinte de Tndata, o nota privind
justificarea urgen{ei de la punctul 2. O sa o parcurg Tn momentul Tn care
ajung la punctul 2.

La punctul 1 pe ordinea de zi se afla proiectul de hotarare privind
alegerea pre9edintelui de 9edin$ a Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti pe perioada 05 martie 2021-04 iunie 2021.

Acest proiect de hotarare are referat de aprobare din partea
Primarului General si raport de specialitate din partea DATJ . Este invocat
art. 123, alin. 1 din Codul Administrativ. Daca sunt observatii sau
comentarii, Tntrebari pe marginea acestui proiect de hotarare? Daca nu
sunt, va supun la vot acest proiect de hotarare.

Vot pentru punctul 1 - proiectul de hotirare privind alegerea
pre9edintelui de 9edinji a Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti pe perioada 05 martie 2021-04 iunie 2021.



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

Punctul 2 de pe ordinea de zi - 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 Tncheiat Tntre Municipiul Bucure9ti 9i McDonald’s
Romania( actual PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.)

Serviciul Concesionari a trimis o nota prin care justifica urgen+a
introducerii acestui proiect pe ordinea de zi a unei 9edinte de Tndata. Se
justifica ca neprelungirea asocierii ar face imposibila negocierea clauzelor
contractuale 9i a componentelor economice 9i juridice, imposibilitatea
incasarii de venituri. De asemenea se justifica ca a fost constituita o
comisie de analiza pentru contractele de asociere Tn participajiune, cum
este 9i acesta 9i ca este necesara o noua perioada de 90 de zile Tn care
sa fie analizate condijiile economice 9i juridice care stau la baza acestui
contract de asociere.
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Daca sunt observatii pe marginea acestui proiect de hotarare? Nu
sunt. Mai fac precizarea ca acest proiect de hotarare are referat de
aprobare din partea Primarului General 9i raport de specialitate de la
serviciul Concesionari.

Este necesar sa se urmareasca mult mai atent activitatea acestei
comisii de negociere a clauzelor contractuale pentru aceste tipuri de
contracte sa raporteze mult mai des care sunt activitalile pe care le-au
desfa9urat 9i negocierile pe care le-au purtat cu cealalta parte din contract
astfel Tncat sa numai ajungem in situa+ia sa fim nevoiji sa prelungim 9i
chiar sa ajungem cu acest proiect Ia o 9edin la de Tndata. Daca numai sunt
alte observajii 9i comentarii pe marginea acestui proiect Tl supun la vot.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi impotrivi 9i 0 abjineri avizul este
favorabi I .
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