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nr.94/2020.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Buna ziua.

( Ordinea de zi a sedintei Comisiei Juridice de astazi este urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare
al Municipiului Bucure9ti domnului Voicu Radescu

2.Proiect de hotarare privind circulatia autovehiculelor destinate
transportului de marfuri 9i a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare
de 5 t la lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiului
Bucu rest i

3.Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului
Bucure9ti ca partener pentru dezvoltare locala in cadrul proiectului „Noul
Bucure9ti – O capitala a tuturor” propus spre finantare de catre Asociatia
Ateliere Fara Frontiere Tn cadrul AM POCA, axa prioritara 2 – Administratie
publica 9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, cu privire la
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consolidarea capacitalii ONG – urilor 9i partenerilor sociali de a se implica
in formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local

4.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 de a Tncheia un acord de parteneriat pentru
dezvoltare locala cu Asocia+ia Centrul pentru Legislatie Nonprofit in
vederea cre9terii capacitatii ONG –urilor de a se implica Tn formularea 98
promovarea dezvoltarii politicilor din domeniul protectiei sociale la nivel
local in proiectul propus spre finantare Tn cadrul AM POCA, axa prioritara
2 – Administra+ie publica 9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, cu
privire la consolidarea capacitalii ONG – urilor 9i partenerilor sociali de a
se implica Tn formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local

5.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 de a incheia un acord de parteneriat pentru
dezvoltare locala cu Federajia Filantropia Tn vederea susjinerii, promovarii
9i asigurarii dezvoltarii la nivel local in proiectul propus spre finantare Tn
cadrul AM POCA, axa prioritara 2 – Administrajie publica 9i sistemjudiciar
accesibile 9i transparente, cu privire la consolidarea capacitatii ONG –
urilor 9i partenerilor sociali de a se implica Tn formularea 9i promovarea
dezvoltarii la nivel local

(

6.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 de a Tncheia un acord de parteneriat pentru
dezvoltare locala cu Asociajia Preocupati de Viitor Tn vederea contribuirii
active la formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local in proiectul
propus spre finan+are in cadrul AM POCA, axa prioritara 2 – Administra{ie
publica 9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, cu privire la
consolidarea capacitatii ONG – urilor 9i partenerilor sociali de a se implica
in formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local

Primul proiect aflat pe ordinea de zi este: Proiect de hotarare
privind conferirea titlului de ceHjean de onoare al Municipiului
Bucure9ti domnului Voicu Radescu. Are referat de aprobare din
partea Primarului General, care este inijiatorul 9i un raport de
specialitate de la Direcjiei de Cultura, invalamant 9i Turism.

Sunt observatii pe marginea acestui proiect de hotarare? Nu sunt
observatii .

(

votam punctul 1.
Domnul Consitier Badulescu Aurelian

Votez “Tmpotriva”.

Cu 5 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul 2 - Proiect de hotarare privind circulajia autovehiculelor
destinate transportului de marfuri 9i a utilajelor cu masa totala autorizata
mai mare de 5 t la lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare al
municipiului Bucure9ti. Acest proiect de hotarare este initiat de Primarul
general, se refera la anumite investi+ii, reabilitari ale sistemului de
termoficare specifice mentionate Tn acest referat de aprobare 9i este
Tnsotit de un raport de specialitate din partea Direcjiei de Transporturi care
este reprezentata Tn 9edinta acestei comisii de domnul director Mihai
Teodorescu 9i am rugamintea daca domnul director este amabil sa ne
explice pe scurt necesitatea acestui proiect de hotarare.

Domnul Mihai Teodorescu - Directia Transporturi
Buna ziua. Domnule pre9edinte, stimati consilieri generali practic

pentru urmatoarele licitatii care se vor face la nivelul municipiului Bucure9ti
pentru reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucure9ti
;apte obiective Tnsumand o lungime de traseu de 31 de km fiind finan jate
din programul POIM 2014- 2020 se intra cu aceasta derogare de la
HCGMB 134 pentru toli participantii care vor participa la aceste licita Iii. Tn
mare s-a mai facut 9i pentru Administratia de Risc Seismic, s-au mai facut
9i pentru stadioanele CNI Rapid 9i celelalte lucrari de investitii este ceva
similar nu este nimic schimbat. va multumesc.

(

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
va multumesc 9i eu, daca sunt comentarii sau observatii pe

marginea acestui proiect de hotarare.

Doamna Consilier Petre Stefania

(

Am eu o Tntrebare. La articolul 2 se face o mentiune si anume lista
utilajelor 9i autovehiculelor precum 9i traseele de deplasare va fi supusa
este aprobare Consiliului General al municipiului Bucure9ti 9i voiam sa iI
Tntreb pe domnul director daca asta fiind un aspect operational in toata
povestea nu o sa conduca la eventuale piedici? Presupun ca nu o sa fie
in permanenta acelea9i vehicule, acelea9i 9i utilaje, poate ar fi mai bine sa
Tmputernicim executivul sa aprobe aceasta lista Tn Ioc sa a9teptaji fiecare
Consiliul General pentru aprobare. Exista vreun motiv pentru care e
necesar doar Tn consiliu?

Domnul Consilier Badiu Andrei

Multumesc a9 dori 9i eu dupa ce raspunde domnul director, un punct
de vedere pe problema ridicata de colega noastra.

Domnul Teodorescu Mihai
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Dupa cum 9ti li Tntr-adevar constructorii dupa ce vor ca9tiga licita{iile
vor veni cu lista completa a utilajelor 9i cu traseele aferente lucrarilor pe
care o vor urma sa le desfa9oare 9i Ia care vor urma sa intervina practic
nu se va intra cu lista decat la Tnceput dar dupa aceea dupa cum vedeti la
articolul 3 daca constructorul va avea o singura ma9ina de Tnlocuit o vom
Tnlocui noi prin directiile de specialitate.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Legat de problema ridicata de colega noastra eu consider ca este

oportun sa se treaca prin Consiliu, ca sa putem sa evitam eventuale
neatentii ale executivului. Constructorii pot sa aiba un interes pe alte
lucrari si cu ocazia asta sa ne trezim si cu alte autovehicule trecute Tn zona
in care ar fi destinate reabilitarii retelelor de termoficare. Consider ca doar
in formula aceasta as fi de acord cu ea, eu zic sa avem un control. Nu
cred ca ar fi un impediment sa ne comunice o lista de autovehicule.(

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Domnule director daca puteti sa le spuneti colegilor comisiei care va

fi procedura efectiva prin care Consiliul General va aproba lista
autovehiculelor si a traseelor.

Domnul Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
in functie de cine va ca9tiga 9i cum va ca9tiga 9i ce loturi se vor

repartiza la operatorii economici listele 9i traseele vor fi supuse dezbaterii
Consiliului General 9i vor deveni anexa la aceasta hotarare, parte
integranta.

(

Doamna Consilier Petre Stefania
Vor deveni anexa Ia o hotarare pe care noi o votam maine? c)and

vor deveni anexa? Din moment ce hotararea aceasta o votam maine.

F)omnul Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
In acest moment, pentru licitajia, sau pentru licitatiile care se vor

desfa9ura este necesara aceasta hotarare pentru a putea Tn9tiinja din timp
toti operatorii economici ca vor beneficia de aceasta reducere daca nu se
poate sub forma de anexa vom gasi formula juridica fara nici cea mai mica
problema sa fie parte integranta din hotarare.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Domnul director spune ca pentru a putea ....toti participantii trebuie

sa pIece cu aceasta chestiune lamurita 9i anume ca nu vor avea cheltuieli
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pe acest segment 9i de aceea ea este o hotarare cadru pe care dan9ii
urmeaza sa up dateze Tn functie de mi9carea utilajelor Tn campul de lucru.

Doamna Consilier Petre Stefania
Domnul director a zis de o anexa aprobata ulterior 91 care va deveni

parte integranta din hotararea ce va fi votata maine. Nu poate sa devina
parte integranta din hotarare daca este votata distinct.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Eu am injeles ca respectiva lista va deveni parte integranta din

hotararea prin care se aproba investijia pentru un anumit segment, pentru
o anumita lucrare 9i momentul cand se aproba aceea investitie se aproba
practic 9i lista cu autovehicule 9i trasee pentru acea luna.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Consider ca nu conteaza forma in care e discutam de hotarare

distincta, important e sa fie o hotarare de principiu 9i o punem Tn practica
cand avem toate datele. Domnule director aveti o estimare a costurilor?

(

Domnul Teodorescu Mihai
Fiind o procedura care se va desfa9ura conform achizitiilor publice

nu vom putea 9tii ce loturi se atribuie, cat se atribuie, unde se atribuie 9i
ce operatori economici vom avea 9i cu ce vor veni efectiv dupa aceea.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Avem experien ja Termoenergetica.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
votam punctul 2.

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Votez „Tmpotriva” .
Cu 6 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabi I .

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind aprobarea participarii
Municipiului Bucure9ti ca partener pentru dezvoltare locala Tn cadrul
proiectului „Noul Bucure9ti – O capitala a tuturor” propus spre finantare de
catre Asocia+ia Ateliere Fara Frontiere Tn cadrul AM POCA, axa prioritara
2 – Adrninistrajie publica 9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, cu
privire la consolidarea capacitatii ONG – urilor 9i partenerilor sociali de a
se implica Tn formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local.
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Pentru acest proiect de hotarare 9i pentru urmatoarele patru, aceste
parteneriate la nivelul municipalita+ii sau la nivelul sectoarelor sunt
introduse pe ordinea de zi a acestei 9edin{e deoarece programul
operational in baza carora objin finantari are ca termen limita pentru
depunerea cererii de finanjare 31 maRie 2021 9i practic daca nu
supuneam la votul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti aceste
proiecte de parteneriat pana pe 31 martie aceste ONG –uri, asocia+ii 9i
fundatii nu aveau posibilitatea sa apuce de acest program de finanjare
care s-ar fi terminat. Proiectul de hotarare numarul 3 are un raport de
specialitate din partea DGASMB 9i bineTnjeles referatul de aprobare din
partea Primarului General. Daca sunt comentarii sau observa{ii pe
marginea acestor trei proiecte? Nu sunt. va rog vota Ii.

Domnut Badulescu voteaza „abtinere”.

(

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este
favorabil .

Urmatorul proiect - Proiect de hotarare privind 'imputernicirea
expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 de a Tncheia un acord de
parteneriat pentru dezvoltare locala cu Asociajia Centrul pentru
Legislatie Nonprofit in vederea cre9terii capacitalii ONG –urilor de a
se implica Tn formularea 9i promovarea dezvoltarii politicilor din
domeniul protecjiei sociale la nivel local in proiectul propus spre
finanjare in cadrul AM POCA, axa prioritara 2 - Administrajie publica
9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, cu privire la
consolidarea capacitalii ONG – urilor 9i partenerilor sociali de a se
implica in formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local. Are
referat de aprobare din partea Primarului General 9i un raport de
specialitate din partea Direc+iei ONG –uri, Sindicate 9i Patronate. Daca
sunt observatii sau comentarii pe marginea acestui proiect de hotarare?
Nu sunt. Votaji, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abjineri avizul este
favorabi I .

(

Punctul 5 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 de a Tncheia un acord de parteneriat
pentru dezvoltare locala cu Federajia Filantropia Tn vederea
susjinerii, promovarii 9i asigurarii dezvoltarii la nivel local in
proiectul propus spre finanjare in cadrul AM POCA, axa prioritara 2
– Administrajie publica 98 sistem judiciar accesibile 9i transparente,
cu privire la consolidarea capacitalii ONG – urilor 9i partenerilor
sociali de a se implica Tn formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel
local. Are referat de aprobare din partea Primarului General 9i un raport
de specialitate din partea D.G.A.S.M.B. Daca sunt observajii sau
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I

comentarii pe marginea acestui proiect de hotarare? Nu sunt. Votaji, va
rog

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 6 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 de a Tncheia un acord de parteneriat
pentru dezvoltare locala cu Asociajia Preocupaji de Viitor Tn vederea
contribuirii active la formularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel
local in proiectul propus spre finantare in cadrul AM POCA, axa
prioritari 2 – Administrajie publici 9i sistem judiciar accesibile 9i
transparente, cu privire la consolidarea capacitalii ONG – urilor 9i
partenerilor sociali de a se implica in formularea 9i promovarea
dezvoltarii la nivel local. Are referat de aprobare din partea Primarului
General 9i un raport de specialitate din partea D.G.A.S.M.B. Daca sunt
observajii sau comentarii pe marginea acestui proiect de hotarare? Nu
sunt. Votaji, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 3 abtineri avizul este
favorabil.

(
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