Proces verbal
Tncheiat in 9edinja Comisiei Juridice 9i de Disciplina din data de
08.04.2021, ora 14.00
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1. 1RIGU ANDREI-DANIEL

prezent

PRE§EDINTE

B

prezent

SECRETAR

B

absent

G

prezent

P

prezent

E

absent

7

absent

ADRIAN

)

Sa
§edin+a comisiei s-a +inutonline in conformitate cu prevederile HCGMB
nr.94/2020.

Domnul Riqu Andrei Daniel
(

Buna ziua.
Ordinea de zi a comisiei este urmatoarea:
1

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Muzeul MunicipiuluiBucure9ti, institu
jie publica de cultura de interes

local al Municipiului Bucure9ti
2 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre

Muzeul Najional al LiteraturiiRomane, institujie publicade cultura de

interes local at Municipiului Bucure9ti
3 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

aferenji documentajieide avizare a lucrarilor de interventie,pentru
obiectivul de investliIii – consolidare 9i repara Iii, refacere fajade, str.
Drumul Taberei nr. 30, bl. OD3, sector 6, Bucuresti
1

4. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatuluide vacanla
succesorala nr. 29/07.08.2020, situat Tn Bucure9ti, Aleea Pantelimon

nr. 9, bl. 6, sc. 1, et. 2, ap. 24, sector 2 9i transmitereaacestuia in

administrarea Adrninistrajiei Fondului Imobiliar
5. Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatuluide vacanla
succesorala nr. 6/01.02.2021, situatTn Bucure9ti, str. Becajei nr. 2, bl.
R4, sc. E, et. 5, ap. 247, sector 3 9i transmiterea acestuia Tn
administrarea Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor
cu Risc Seismic
6. Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatuluide vacanla
succesorala nr. 01/17.02.2021, situat Tn Bucuresti, $os. Oltenijei nr.
67A, bl. 1, sc. 1, ap. 4, sector 4 9i transmiterea acestuia Tn
administrarea Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor
cu Risc Seismic
7. Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul certificatelorde vacanla
succesorala nr. 1/20.01.20219i nr. 2/20.01.2021, situat Tn Bucure9ti,

(

Str. Schituluinr. 9, bl. 40, sc. 1, et. 4, ap. 70, sector 3 9i transmiterea

(

acestuia Tnadministrarea Administrajiei Fondului Imobiliar
8. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii
Consiliului General at IMunicipiului Bucure9ti nr. 42/31.03.2015 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji studiului de
fezabilitate (DALI) pentru obiectivul de investiIii “Consolidare,
reabilitare, extindere si restaurare fatada imobil B-duI Regina Elisabeta
nr. 29-31, sector 5, Bucure9ti”
9. Proiect de hotarare pentru modificarea 9i completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 214/23.04.2019 privind
declan9area procedurii de expropriere pentru imobilul-monument
istoric aflat Tn proprietate privata, situat la adresa Calea Mo9ilor nr. 134,
sector 2, Bucure9ti, nr. cadastral 208210, in vederea efectuarii lucrarilor
de conservare 9i protejare de interes public local aferente proiectului
de utilitate publica “ Spatiul Cultural Municipal”
10. Proiect de hotarare pentru modificarea 9i completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 280/30.05.2019 privind
declan9area procedurii de expropriere Tn vederea efectuarii lucrarilor
de reabilitare, modernizare 9i reconversie funcjionala de interes public
local pentru imobilul aflat Tn proprietate privata situat la adresa Calea
Grivitei nr. 138C, sector 1, Bucure9ti, identificat cu nr. cadastral
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227247, in vederea edificarii unor spajii expozijionale 9i a unui centru
rezidenjial, educajional, cultural 9i de divertisment destinat arti9tilor,in
proiectul de utilitatepublica „Spajiul Cultural Municipal”
11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 293/31.08.2009 privind aprobarea
indicatorilortehnico-economici pentru execu jia lucrarilorde consolidare
la imobilul situat in B-duI Carol I nr. 63, sector 2, modificata prin
HCGMB nr. 394/26.07.2018 9i HCGMB nr. 362/07.09.2020
12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 296/31.08.2009 privind aprobarea
indicatorilortehnico-economici pentru execu jia lucrarilorde consolidare
la imobilulsituat in Str. Bati9tei nr. 5, sector 2, modificataprin HCGMB
nr. 394/26.07.2018 9i HCGMB nr. 362/07.09.2020
13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 452/27.08.2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenji documentajiei de avizare a
lucrarilor de intervenjie, pentru obiectivul de investijit consolidarea
imobiluluisituat Tn Bucure9ti, str. Baraliei nr. 50, sector 3

(

14.

Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea Hotararii

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 500/23.08.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de

(

investijie Consolidare imobilTEATRUL MIC din str. Constantin Millenr.
14-16, sector 1 , Bucure9ti
15. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de interes local al Municipiului
Bucure9ti
16. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Centrul de Creajie, Arta 98Tradijie al Municipiului Bucure9ti, serviciu
public de interes local al MunicipiuluiBucure9ti
17. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Opera Comica pentru Copii, institujie publica de cultura de interes local
al MunicipiuluiBucure9ti
18. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Centrul de cultura Palatele Brancovene9ti de la po4ile Bucure9tiului,
institujie publica de cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti

19. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Teatrul Dramaturgilor Romani, institujie publica de cultura de interes
local al MunicipiuluiBucure9ti
20. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre

Teatrul Masca, institujie publica de cultura de interes local al
MunicipiuluiBucure9ti
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21.

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre

22.

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre

Teatrul C.I. Nottara, institujie publica de cultura de interes local al
MunicipiuluiBucure9ti

Teatrul Odeon, institutiepublica de cultura de interes local al

MunicipiuluiBucure9ti
23. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Teatrul de revista Constantin Tanase, institutiepublica de cultura de
interes local al Municipiului Bucure9ti
24. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre
Teatrul de animajie „Tandarica”, institujie publica de cultura de interes
local al Municipiului Bucure9ti

25.

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelorpracticate de catre

Teatrul Excelsior, institu
jie publica de cultura de interes local al
Municipiului Bucure9ti

(

26.

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelorpracticate de catre

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, institujie publica de cultura

de interes localal MunicipiuluiBucure9ti

27. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea pentru inijierea procedurii
achizijionarii unei cote pa4i din imobilul situat Tn str. Bati9tei nr. 14,
sectorul 2, Bucure9ti

28. Proiect de hotarare privind TnscriereaTn domeniul privat al
municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacanla succesorala nr. 16/26.02.2021, situat Tn Bucure9ti, str. Rovine
(fosta lon Mo9) nr. 2, bl. 57B, et. 4, sc. A, ap. 17, sector 2 9i transmiterea
acestuia Tn administrarea Administrajiei Municipale pentru

(

Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
29. Proiect de hotarare privind declan9area proceduriide expropriere
pentru imobilul-monumentistoric aflat Tn proprietate privata, situat la
adresa $os. Kiseleff nr. 35-37, sector 1, Bucure9ti, nr. cadastral
230806, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare 9i protejare de
interes public local
30.

Proiect de hotarare

privind aprobarea

finanlarii de la bugetul

Municipiului Bucure9ti a Programului Unitar de Acjtune pentru
Deratizare 98Dezinsec jie in anul 2021
31. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 de a hotarT,in condijiile legii, cu privirela asocierea
Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu Ministerul Transporturilor,

Societatea de Transport cu Metroul Bucure9ti METROREX S. A.,
ConsiliulJudejean llfov9i Compania Najionalacai Ferate C.F.R. S.A.
in vederea realizarii Tn comun a proiectului de utilitate publica privind
4

extinderea Magistralei M2 Pipera – Berceni Tn zona de sud, dupa
§oseaua de Centura
32. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 2 sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire la Tncheierea
unui Protocol de colaborare cu Administrajia Najionala „Apele
Romane” in vederea realizariiunor investiIii de utilitate9i interes public
local, privind amenajarea/reamenajarea zonelor aferente malurilor de

lac, inclusiv zonelor verzi 9i insulele de pe raza Sectorului 2 al

MunicipiuluiBucure9ti
33. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 2 sa hotarasca, in condijiile legii, cu privire la aprobarea
participarii Tn cons04iul de beneficiari

9i implementarea

proiectului

„DivAirCity – Puterea diversitaIii 9i a incluziunii sociale ca mijloc de
reducere a poluarii aerului 9i de realizare a legaturii urbane verzi Tn
ora9ele neutre din punct de vedere climatic” finanjat prin programul
Orizont 2020
34. Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea H.C.G.M.B.
nr. 134/2004 privind circulajia autovehiculelor destinate transportului de
marfuri 9i a utilajelorcu masa totala maxima autorizata mai mare de 5
tone in Municipiul Bucure9ti

(

35.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planuluide inse4ie socio-

profesionala

Bucure9ti

pentru

perioada

2021-2023

la nivelul

municipiului

Primul proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei comisiei - Proiect de
hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre Muzeul Municipiului
Bucure9ti,
(

institu jie publica de cultura de interes local al Municipiului

Bucure9ti. Are referat de aprobare din partea Primarului General 9i raport
de specialitate din partea Direcjiei Cultura, Tnva+amant9i Turism.
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva9i 0 ab+ineri avizul este favorabil.
Punctul 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de

catre Muzeul Najional al LiteraturiiRomane, institujie publica de cultura
de interes local at MunicipiuluiBucure9ti. Are referat de aprobare din
partea Primarului

General

9i raport de specialitate

Cultura, Tnvatamant §i Turism.

din partea

Direc+iei

Cu 5 voturi pentru,0 Tmpotriva9i 0 ab+ineriavizuleste favorabil.
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Punctul 3 - Proiect de hotarare privind aprobarea

indicatorilor

tehnico – economici aferenji documentajiei de avizare a lucrarilor de
interventie, pentru obiectivul de investiIii – consolidare 9i repara Iii, refacere
fajade, str. DrumulTaberei nr. 30, bl. OD3, sector 6, Bucuresti.

Sunt mai multe proiecte venite de la Administratia Municipala pentru

Consolidari §i vizeaza mai multe astfel de lucraride intervenjie.

Acest proiectare referat de aprobare din partea PrimaruluiGeneral

9i raport de specialitate de la Administrajia Municipala pentru consolidarea

cladirilor cu Risc Seismic.

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.
Punctul 4 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea in domeniul privat
al Municipiu lui Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de

(

vacanla succesorala nr. 29/07.08.2020, situat Tn Bucure9ti, Aleea
Pantelimon nr. 9, bl. 6, sc. 1, et. 2, ap. 24, sector 2 9i transmiterea acestuia
in administrarea Administrajiei Fondului Imobiliar
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.
Punctul 5 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tndomeniul privat
al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacanji succesorala nr. 6/01.02.2021, situat Tn Bucure9ti, str. Becajei nr.

2, bl. R4, sc. E, et. 5, ap. 247, sector 3 9i transmiterea acestuia Tn
administrarea Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu
(

Risc Seismic

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.
Punctul 6- Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat
al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacan@ succesorala nr. 01/17.02.2021, situat Tn Bucuresti, §os. Oltenijei

nr. 67A, bl. 1, sc. 1, ap. 4, sector 4 9i transmiterea acestuia Tn

administrarea Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu
Risc Seismic

Cu 5 voturi pentru,0 Tmpotriva9i 0 ab+ineriavizul este favorabil.
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Punctul 7 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat
al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul certificatelor de

vacanla succesorala nr. 1/20.01.2021 9i nr. 2/20.01.2021, situat Tn
Bucure9ti,Str. Schituluinr. 9, bl. 40, sc. 1, et. 4, ap. 70, sector3 9i
transmiterea acestuia Tnadministrarea Administrajiei Fondului Imobiliar
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.

Punctul 8 - Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea
Hotararii Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 42/31.03.2015
privind aprobarea indicatorilortehnico – economici aferenji studiuluide
fezabilitate (DALI) pentru obiectivul de investiIii “Consolidare, reabilitare,
extindere si restaurare faIada imobil B-duI Regina Elisabeta nr. 29-31,
sector 5, Bucure9ti”. Este imobilul unde a fost sediul Primariei sectorului 5
pana acum cativa ani. in proiectul supus dezbaterii publice exista o suma
pentru continuarea, nu cred ca finalizarea, continuarea lucrarilor la acest

{

imobil. Are referat de aprobarea de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la AMCCRS.
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 9 - Proiect de hotarare pentru modificarea 9i completarea
Hotararii Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr. 214/23.04.2019
privind declan9area procedurii de expropriere pentru imobilul-monument

istoric aflat Tn proprietate privata, situat la adresa Calea Mo9ilor nr. 134,

sector 2, Bucure9ti, nr. cadastral 208210, in vederea efectuarii lucrarilor

(

de conservare 9i protejare de interes public local aferente proiectuluide
utilitatepublica “ Spajiul Cultural Municipal”. Are referat de aprobarea de
la Primarul General 9i raport de specialitate de la AMCCRS.

Cu 5 voturipentru,0 Tmpotriva9i 0 abtineriavizul este favorabil.
Punctul 10 - Proiect de hotarare pentru modificarea 9i completarea
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 280/30.05.2019
privind declan9area procedurii de expropriere Tn vederea efectuarii
lucrarilor de reabilitare, modernizare 9i reconversie funcjionala de interes

public local pentru imobilul aflat Tn proprietate privata situat la adresa
Calea Grivi jei nr. 138C, sector 1, Bucure9ti, identificat cu nr. cadastral

227247, in vederea edificariiunor spaIii expozijionale9i a unui centru
rezidenjial, educajional, cultural 9i de divertismentdestinat arti9tilor,in
proiectul de utilitatepublica „Spajiul Cultural Municipal” Are referat de
aprobarea de la PrimarulGeneral 9i raportde specialitatede la AMCCRS.
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Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.
Punctul 11 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 293/31.08.2009 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execu jia lucrarilor de

consolidare la imobilulsituat in B-duI Carol 1nr. 63, sector 2, modificata
prin HCGMB nr. 394/26.07.2018 9i HCGMB nr. 362/07.09.2020. Are
referat de aprobarea de la Primarul General 9i raport de specialitate de la

AMCCRS.

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

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 296/31.08.2009 privind

aprobarea indicatorilortehnico-economicipentru execujia lucrarilorde
consolidare la imobilulsituat in Str. Bati9teinr. 5, sector 2, modificataprin
HCGMB nr. 394/26.07.2018 9i HCGMB nr. 362/07.09.2020. Are referat de

aprobareade la PrimarulGeneral 9i raportde specialitatede laAMCCRS.
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului General at Municipiului Bucure9ti nr. 452/27.08.2019 privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenji documentajiei de

avizare a lucrarilorde interven
jie, pentruobiectivulde investi
Iii
(

consolidarea imobiluluisituat Tn Bucure9ti, str. Baraliei nr. 50, sector 3. Are

referatde aprobareade la PrimarulGeneral 9i raportde specialitatede la

AMCCRS.

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

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 500/23.08.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de

investijieConsolidareimobilTEATRUL MIC din str. ConstantinMillenr.

14-16, sector 1, Bucure9ti. Are referat de aprobarea de la Primarul
General 9i raport de specialitate de la AMCCRS.
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 ab+ineriavizul este favorabil.
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Urmeaza mai multe proiecte de hotarari pentru tarife practicate de
mai multe institutiide cultura, aceste proiecte au in anexa tarifele propuse
de Primarul general pentru aceste instituIii, referat de aprobare din parte

Primarului general 9i raport de specialitate de la Direcjia Cultura,
invatamantsi Turism.
Punctul 15 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate

de catre Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de interes local al
Municipiului Bucure9ti.

Cu 5 voturipentru,0 Tmpotriva9i 0 abjineriavizul este favorabil.

(

Punctul 16 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate
de catre Centrul de Crea jie, Arta 9i Tradijie al Municipiului Bucure9ti,

serviciu public de interes local al MunicipiuluiBucure9ti

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.
Punctul 17 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate
de catre Opera Comica pentru Copii, institujiepublica de cultura de interes

local al MunicipiuluiBucure§ti.

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva Pi 0 abtineri avizul este favorabil.
/

Punctul 18 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate
de catre Centrul de cultura Palatele Brancovene9ti de la po4ile
Bucure9tiului, institujie publica de cultura de interes local al Municipiului

Bucure9ti

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

Punctul 19 - Proiect de hotarare privindaprobarea tarifelorpracticate
de catre Teatrul Dramaturgilor Romani, institujie publica de cultura de
interes local al MunicipiuluiBucure9ti
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.
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Punctul 20 - Proiect de hotarare privindaprobarea tarifelor practicate

de catre Teatrul Masca, institujie publicade culturade intereslocal al
Municipiului Bucure9ti

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 ab{ineri avizul este favorabil.

Punctul 21 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate
de catre Teatrul C.I. Nottara, institujie publica de cultura de interes local
al MunicipiuluiBucure9ti

Cu 5 voturi pentru,0 Tmpotriva9i 0 ab+ineriavizul este favorabil.
Punctul 22 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate

de catre TeatrulOdeon,institu
jie publicade culturade intereslocalal

(

Municipiului Bucure9ti

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

Punctul 23 - Proiect de hotarare privindaprobarea tarifelor practicate
de catre Teatrul de revista Constantin Tanase, institujie publica de cultura

de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva §i 0 abtineri avizul este favorabil.
Punctul 24 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate

de catre Teatrul de animajie „Tandarica”, institujie publica de cultura de
interes local al MunicipiuluiBucure9ti
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.
(

Punctul 25 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate
de catre Teatrul Excelsior, institujie publica de cultura de interes local al
Municipiului Bucure9ti
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva gi 0 abtineri avizul este favorabil.
Punctul 26 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate

de catre Teatrul Municipal„Lucia Sturdza Bulandra”, institujie publica de
cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti.

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.
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Punctul 27 - Proiect de hotarare privind Tmputernicireapentru inijierea
procedurii achizijionarii unei cote paai din imobilulsituat Tn str. Bati9tei nr.
14, sectorul 2, Bucure9ti. Este vorba de fostul ARCUB, acolo exista o mica
parte din imobil, este proprietatea municipiului Bucure9ti, este proprietate
privata, a ajuns TnComisia pentru exercitarea dreptului de preemjiune a
municipiului Bucure9ti, deoarece proprietarul dore9te sa iI vanda 9i Tn
comisie s-a transmis Primarului general solicitarea de a achizitiona acea
parte din cladire pentru a putea initia 9i procedurile de consolidare care
sunt foarte necesare acestui imobil. S-a mai Tncercat achizitionarea
acestui imobil 9i anterior. Se va face evaluare pentru a vedea exact suma
dupa care o sa fie o negociere cu proprietarul. Are referat de aprobare din
partea Primarului general 9i raport de specialitate din partea Direcjiei
Cultura, Tnvatamant.
Domnul Badiu Andrei
S-a mai TncercatTntrecut? Stiti cumva de ce nu s-a reusit?

(

Domnul Rigu Andrei Daniel
Nu 9tiu. Ma gandesc ca poate negocierea TntreMunicipiul Bucure9ti 9i
proprietar nu s-a concretizat, dar nu 9tiu exact motivul.
Doamna Petre Stefania
§tim cumva din cine o sa fie constituita comisia de negociere pentru ca

in referatulde aprobarescrie doar ca Directiade Culturava initiao

Dispozi+ie, dar avem idee din ce structuri or sa vina oamenii pentru
negociere?
Domnul BadiuAndrei

(

Noi Tmputernicim primarul.

Doamna Petre Stefania

in referat a9a scrie ca o sa initieze o dispozitie.

Doamna Georgiana Turcu – Direc+ia Cultura
in legatura cu Tntrebareade ce nu a fost cumparat Tn2018? Pentru ca
proiectul de hotarare final de aprobare al achizi+ionariiimobilului a fost
respins Tn Consiliu iar referitor Ia cea de-a doua Tntrebarecu componenja
comisiei de negociere aceasta se va realiza dupa expertizarea imobilului
de catre un expert ANEVAFt, comisia va fi condusa de catre domnul
Primar general 9i probabil constituita din directori ai direcjiilor de
specialitate din cadrul primariilor. Raportul final 9i pretul va fi trecut din nou

prin Consiliu.

11

Doamna Petre Stefania
Daca se poate sa ne trimiteti 9i noua raportul anterior, respins Tn
Consiliu?
Domnul Rislu Andrei Daniel
Mai sunt Tntrebari?Nu. va rog votaji punctul 27.
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 28 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al
municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacan A succesorala nr. 16/26.02.2021, situat Tn Bucure9ti, str. Rovine

(fosta lon Mo9) nr. 2, bl. 57B, et. 4, sc. A, ap. 17, sector 2 9i transmiterea
acestuia Tn administrareaAdministrajiei Municipalepentru Consolidarea
cladirilorcu Risc Seismic
('

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 ab+ineriavizul este favorabil.

Punctul 29 - Proiect de hotarare privind declan9area procedurii de

expropriere pentru imobilul-monument istoric aflat Tn proprietate privata,

situat la adresa §os. Kiseleff nr. 35-37, sector 1, Bucure9ti, nr. cadastral
230806, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare 9i protejare de
interes public local. Acest imobil este Casa Miclescu, un imobilde la

Tnceputul secolului 20, un imobil foarte important, este proprietate privata
acum, cum mentioneaza 9i raportul de specialitate, este un monument

istorical carui arhitecteste lon Mincu. Se afla Tntr-ostare de degradare
accentuata, din cate am vazut Tn proiectul de hotarare 9i Primarul general

(

ne solicita avizul pe acest proiect, pentru a se declan9a exproprierealui.
Daca sunt observajii pe marginea acestui proiect?
Domnul Badiu Andrei
Exproprierea pentru utilitatepublica, utilitateapublica care ar care ar
fi?
Domnul Niculusca Edmond - director adjunct la AMMCRS

Conform Legii 422/2001, a monumenteloristorice avem dreptulsa

expropriem imobile monument istoric care se afla Tn stare de colaps sau

precolaps, cazul Casei Miclescu este celebru Tl 9tie toata lumea. E o

cladire monument istoric proiectata de arhitectul lon Mincu, fondatorul
stiluluineoromanesc Tnarhitectura, facut de Gheorghe Petra9cu. Aceasta
cladire este foarte importanta pentru municipiulBucure9ti, ne TnscriemTn
ceea ce inseamna protejarea patrimoniuluiconform Legii 422/2001.
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Domnul Rifiu Andrei Daniel
Daca Tntelegbine domnule director adjunct utilitatea publica ar fi
reintroducerea Tncircuitulcultural, artistic, istoric a acestei case.
Domnul Niculusca Edmond – director adiunct AMMRSC
in mod evident. Art. 2 din Legea 255/2010 privind exproprierile care
spune ca in sensul prezentei legi

sunt declarate de utilitate publica

urmatoarele lucrari: lucrari de interes public local, de conservare 9i
protejare a cladirilor de patrimoniu degradate, in acela9i timp Ia art. 10
exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice 9i

a zonelorde protectiea acestora sau instituireaunor servituli poatefi

(

initiata cu avizul Ministerului Culturii, ceea ce exista.

Domnul RifluAndrei Daniel
Din cate Tnjeleg Tn proiectul de hotarare se vizeaza lucrari de

conseware 9i protejare. Ulterior estimaji, consideraji ca vor fi necesare 9i
lucrari de consolidare, de interven+iepentru aceasta casa?
Domnul Niculu9ca Edmond – director adiunct AMMRSC
in mod evident, primele lucrari sunt ceea ce Tnseamna punerea Tn
siguranta, sau interventiide prima urgenta, cladirea numai are acoperi9
de mai bine de 2 ani, trebuie securizati perejii, resturile de acoperi9 9i abia
dupa trebuie facut un concurs de arhitectura pentru valorificarea

si restaurarea lui.
(

imobilului

Domnul Badiu Andrei
Am o Tntrebare. Eu §tiu casa 9i are un teren impresionant Tnjur. Ne
referim la imobil constructie sau si imobil teren?

Domnul Niculusca Edmond
Imobil nu Tnseamna doar cladire, imobil Tnseamna tot ceea ce
cuprinde.
Domnul Badiu Andrei

Vi atrag atenjia, domnule director adjunct, din punct de vedere
juridic imobilelesunt: terenuri9i construcjii. De aceea trebuie sa lamurim
foarte clar, juridic, imobilulteren este distinct fa{a de imobilul construcjii.
Domnule pre9edinte, am o sugestie, terenul de acolo este de o

valoarea foarte mare, nu putem face declarajii, ni9tedeclaratii, trebuie 9i
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o finalitatepe chestia aceasta. A9 sugera sa iI amanam pentru ca poate
nu 9tim Tn ce ne bagam. Terenul de acolo este evaluat la milioane9i
milioane de euro.
Domnul RigluAndrei Daniel
Dornnule Badiu, cum la ce ne bagam? Noi acum ne uitam daca
documentatia este completa.
Domnul Niculusca Edmond
Daca 9tili ca exista o responsabilitate a administrajiei locale pentru

protejarea a patrimoniului,in aceasta va bagaji daca nu votaji acest
proiect 9i va asumaji distrugerea ireversibila a unei cladiri istorice, care va
reamintesc ca este Tnstare de colaps.

(‘

Domnul Badiu Andrei
Domnule director vi rog nu faceji declara+iipolitice. Dumneavoastra
sunte9i Tnsala 9i noi suntem care cum putem pe langa telefoane, ideea

ar fi sa it amanammai ales ca nu avem o sedintaTnmomentulacesta
programata. Oricum va mai fi o 9edinta a comisiei juridice Tnainte de

9edinta de consiliu, fiind doar o 9edin@ intermediara sugestia mea era sa

lasam pe o urmatoare 9edintaacest punct de pe ordinea de zi a 9edintei
comisieijuridice.
Domnul Rigu Andrei Daniel

Am injeles, pentru documentare suplimentara,vreti sa spuneti

domnule Badiu.
(

Doamna Petre Stefania
Domnule pre9edinte a9 vrea sa raspund eu la Tntrebarea domnului

consilier, de mai devreme , daca e vorba doar de cladire sau si de cladire
si teren. Sunt identificateTntr-adevar,doua imobilecladire si teren distinct,
in docurnentatie. Dar ce vroiam sa iI intreb pe domnul consilier Badiu,
domnule Badiu dumneavoastra va faceji griji asupra a ce? Asupra faptului
ca expropriem un teren foarte scump sau care e Tngrijorarea? Vi se pare
ca este risc de litigiu?
Domnul Badiu Andrei
Nu neaparat ca este un risc de litigiu,in comisia juridica discutam
pe partea de legalitatedar putem discuta 9i pe partea de oportunitate,
doar ca sa iI securizez, sa demarez procedurile,blochez, expropriez, ok
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9i doar sa proptesc ni9te ....ni9te lucrari de conservare, pentru ca nu voi
avea banii sa platesc efectiv exproprierea.

Domnul Niculusca Edmond
Daca Tmi permiteti, orice lucrare de interventie pe un monument
istoric care se afla Tn stare de colaps, presupune Tn primul rand punerea
in siguranla. Nu se poate interveni pe lucraride restaurare fara o punere
in siguranla prealabila.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Domnule director ne puteti spune suma totala vizata de aceasta
expropriere, care va fi suma necesara pentru realizarea exproprierii?
Domnul Niculusca Edmond
Suma necesara pentru expropriere 8.400.496 lei, teren Tnsuprafala
de 3460 mp 9i construcIii in suprafata de 1099 mp, expertizele sunt
Tntocmite 9i actualizate pentru anul 2021, la camera Notarilor Publici.

(

Doamna Petre Stefania
Aji discutat cu proprietarii?Ei nu au de gand sa ia nici un feI de

masuri pentru conservarea cladirii?

Domnul Niculusca Edmond
Nu au luat masuri Tnultimii20 de ani, e publica toata discujia.

Doamna Petre Stefania
Eu ma gandeam Ia o discutie mai recenta,Tntelegca nu s-a mai

(

discutat Tnultimultimp.

Domnul Niculusca Edmond
Daca

nu demaram

aceasta

procedura

riscul este ca acest imobil

monument istoric sa fie exploatat imobiliar. §titi foarte bine despre ce
vorbesc 9i a spus-o 9i... ... ... ... .....
Doamna Gram Anamaria Alina
Eu consider ca in comisia juridica nu ne pronuntam pe oportunitate,
consider ca ne pronunlam pe legalitate 9i sunt pentru respectarea legii422
pentru protejarea monumenteloristorice. Avizul meu este clar favorabil
exproprierii acestui monument. Nu cred ca ai cum sa expropriezi doar
cladirea si terenul, nu
15

Domnul Badiu Andrei
Eu nu am spus ca nu sunt pentru protejareamonumenteloristorice,
doar ca noi sigur ca vom demara 9i demaram procedura de expropriere
9i ne raportam la pretuldin grila notarilor,9timcu toliica valoarea terenului
de acolo nu e de pe Kiseleff, ca sa reluam adresa nu este de 2 milioane

de euro, nici de 1 milionsi ceva de euro, este o valoare foarte mare va fi
un litigiuTn care ni se va solicita diferenta pana la valoare de pia+a, riscam
sa platim enorm de mult, aceasta este Tngrijorarea mea 9i a9 fi vrut totu9i
sa avem o discutie Tnainte9i nu se voteaza maine acest proiect 9i sugestia

mea a fost sa iI amanam, ca sa aprofundam un pic subiectul, era doar o
sugestie.

Domnul Niculusca Edmond –

r

AveIi cumvalegaturicu proprietarul?
Se pare ca 9ti+imai bineca

grila notarilor publici?

Domnul RigluAndrei Daniel
Domnule director nu consider oportuna intewen+iadurnneavoastra

9i o sa rog frumos sa nu o mai faceti pentru ca nu e cadrul potrivit.

Domnul Badiu Andrei
sa ii raspund domnuluidirector. §tiu cazul, 9tiu9i istoria acestei case
gi nu istoria juridica, istoria monumentului, nu am nicio legatura cu niciun
dezvoltator, ca sa fim foarte clari, sa numai insinuati a§a, cred ca faceti
cam multi politica domnule director.

(

Domnul Rigu Andrei
Haideti sa concluzionam, e o opinie din partea domnului Badiu, care
este si secretarul comisiei sa amanam acest proiect de hotarare, din
punctulmeu de vedere nu este o problema acest lucru Tntrucatnu avern o
9edin@de consiliu maine. Va mai exista probabil o 9edinla a comisiei
juridice Tn care putem sa discutam 9i sa avizam acest proiect de hotarare,

dar a9 vrea sa 9tiu9i care sunt opiniilecelorlaljicolegi cu privirela
propunereadomnuluiBadiu.

Doamna Petre Stefania
Marturisesc ca mie nu Tmi este foarte clar ce se schimba daca Tl

amanam adica pretulnu se poate schimba, ca tot acesta va fi pentru

expropriere, cladirea este tot acolo, nu mie foarte clar

Tngrijorarea

domnuluiBadiu dar decizia pe oportunitate9i pe legalitate9i decizia
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finala, practic noi dam doar aviz aici decizia finala o ia Consiliul, nu Tmi

dau seama cu ce ne ajuta sa amanam la comisieacest proiect.
Domnul Badiu Andrei

Domnule pre9edinte supuneji atunci la vot. Daca am ceva Tngrijorari

o sa le prezint Tn plen, pentru ca acolo se discuta pe oportunitate.

Doamna Gram Anamaria Alina
Exact, asta voiam sa zic, acolo vom discuta pe oportunitate 9i vom
vota pe oportunitate TnConsiliul General, cand va ajunge pe ordinea de zi
a Consiliului General, atunci ne vom pronunja pe oportunitate.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Ok, va muljumesc mult pentru Tnjelegere tuturor colegilor.
(

Vom supune la vot proiectul de hotarare cu numarul 29.
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.

Proiectul cu numarul 30 - Proiect de hotarare privind aprobarea

finanlarii de la bugetul Municipiului Bucure9ti a Programului Unitar de
Acjiune pentru Deratizare9i Dezinsecjie in anul 2021. Este un proiectde
hotarare prin care se stabile9teprograrnulpentrudezinsecjie in Bucure9ti
are referat de aprobare din partea ini+iatoruluiPrimarul general 9i un

raportde specialitatede la Direcjia Servicii Publice.

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 ab{ineri avizul este favorabil.

(

Proiectul 31- Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT,in condijiile legii, cu privire la
asocierea

Sectorului

4

al

Municipiului

Bucure9ti

cu

Ministerul

Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul Bucure9ti
METROREX S. A., Consiliul Judejean llfov 9i Compania Najionala cai
Ferate C.F.R. S. A. in vederea realizarii Tn comun a proiectului de utilitate
publica privind extinderea Magistralei M2 Pipera – Berceni Tnzona de sud,
dupa §oseaua de Centura
Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.

Proiectul 32 - Proiect de hotarare privindTmputernicireaexpresa a

Consiliului Local Sector 2 sa hotarasca, in condijiile legii, cu privire la
Tncheierea unui Protocol de colaborare cu Administrajia Najionala „Apele
Romane” in vederea realizariiunor investiIii de utilitate9i interes public
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local, privind amenajarea/reamenajarea
zonelor aferente malurilor,
inclusiv zonelor verzi 9i insulele de pe raza Sectorului 2 al Municipiului

Bucure9ti

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

Proiectul 33 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local Sector 2 sa hotarasca, in condijiile legii, cu privire la
aprobarea participarii Tn conso4iul de beneficiari 9i implementarea
proiectului„DivAirCity – Puterea diversitalii9i a incluziuniisociale ca mijloc
de reducere a poluarii aerului 9i de realizare a legaturii urbane verzi Tn
ora9ele neutre din punct de vedere climatic” finan jat prin programul

Orizont 2020

Cu 5 voturi pentru,0 Tmpotriva9i 0 ab+ineriavizul este favorabil.
(

Proiect 34 - Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea
H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulajia autovehiculelor destinate

transportului de marfuri 9i a utilajelor cu masa totala maxima autorizata

mai mare de 5 tone in MunicipiulBucure9ti

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

Proiect 35 – Proiectde hotarare privindaprobarea Planuluide inse4ie
socio-profesionala pentru perioada 2021-2023 la nivelul municipiului
Bucure9ti

'(

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este favorabil.
va muljumesc mult pentru participare 9i pentru ca a+iTn+elesca este
important sa nu ne aglomerat prea mult cu o singura 9edinla Tnaintea
9edintei de plen a Consiliului General erau destul de multe proiecte 9i am
vrut sa nu avem o 9edin+afoarte lunga unde trebuie sa analizam cu multe
proiecte 9i multe puncte de vedere juridice astfel ca va muljurnesc pentru
prezenta 9i sa ne revedem cat mai curand cu bine. La revedere, zi buna.
Sedinta s-a TncheiatIa ora 15.00
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