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Domnul Rigu Andrei Daniel

Ordinea de zi a sedintei Comisiei Juridice din data de 26.04.2021
este urmatoarea :

2.Proiect de hotarare privind Tncetarea mandatului de consilier
general al domnului Bu9i Sebastian – Nicolae 9i vacantarea unui post
de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

3.Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor 9i
taxelor locale in municipiul Bucure9ti, incepand cu anul 2022

4.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al
municipiului Bucure9ti in domeniul privat al municipiului Bucure9ti a
unor construc Iii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenji pentru Copii
“Grigore Alexandrescu“, in vederea casarii, demolarii 9i valorificarii
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5.Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea
Hotararii C.G.M.B. nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor 9i taxelor
locale in municipiul Bucure9ti, Tncepand cu anul 2021

6.Proiect de hotirare privind transparentizarea autorizajiilor de
construire emise de Primaria Municipiului Bucure9ti

7.Proiect de hotarare privind abrogarea partiali a Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 626/19.12.2017
pentru modificarea 9i completarea Hotararii Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 178/2008 privind aprobarea
Regulamentului – cadrul, a caietului de sarcini 9i a contractului de
atribuire Tn gestiune delegati pentru organizarea 9i executarea
serviciului public de transport local in regim de taxi

8.Proiect de hotirare prin care se aproba transferul pasarilor
exotice aflate Tn gestiunea ALPAB, cu titlu gratuit, citre Administra jia
Gradina zoologica Bucure9ti, precum 9i de catre alte gradini
zoologice sau rezewa Iii aparjinand altor UAT-uri, asociajii 9i
organizajii pentru protec jia animalelor din Romania

(

(

9.Proiect de hotarare privind contractarea unor servicii conexe
in baza Standardelor Internalionale de Sewicii Conexe ISRS 4400, cu
privire la analizarea modului Tn care au fost utilizate resursele
financiare, precum 9i cu privire la eficienja utilizarii resurselor umane
pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2020 de catre aparatul de
specialitate 9i entitalile din subordinea Primarului General al
Municipiului Bucure9ti, precum 9i de catre entitalile din subordinea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

(

(

10.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a
unei pirji din parcajul situat Tn Piaja Constitujiei, sector 5, in vederea
organizarii unui centru de vaccinare de tip drive-through de catre
Administrajia Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale Bucure9ti

11.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direc jia Generala de Asisten$
Sociala gi Protec jia Copilului Sector 6 de a incheia un acord de
parteneriat Tn vederea asocierii/cooperarii cu Organizajia Salvaji
Copiii Tn scopul realizirii Tn comun a Programului privind infiinjarea
unui centru pilot de acordare a serviciile pluridisciplinare pentru
copii, victime ale abuzului sexual – Programul Barnahaus
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12.Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 de a Tncheia un acord de parteneriat
cu Asociajia Centrul Rromilor „Amare Rromentza“ in vederea
realizarii proiectului „Centrul Comunitar Integrat Giule§ti sarbi“ ce
urmeazi a fi depus spre finanjare in cadrul apelului de proiecte
„Cre§terea incluziunii gi abilitarea romilor“ finan jat prin intermediul
Granturilor SEE 9i Nowegiene 2014 – 2021

13.Proiect de hotarare privind transmiterea strazii Garlei 9i a
strazii Madrigalului din administrarea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti - Administrajia Strizilor Tn administrarea
Consiliului Local al Sectorului 1

14.Proiect de hotirare pentru completarea Hotararii C.G.M.B.
nr. 70/26.02.2021 privind desemnarea a 9ase consilieri din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri Tn
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a Municipiului Bucure9ti

(

(

15.Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanji
ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri in Comisia
pentru Tndrumarea 9i supravegherea comisiilor organizate la nivel de
sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002

16.Proiect de hotirare privind desemnarea reprezentantului
Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti, in Adunarea Generala a Acjionarilor a societalii pe acjiuni
Compania Municipala Consolidiri S.A.

2 proiecte aflate pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB din
28.04.2021 :

(

(
Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea

CGMB Tn administrarea CL sector 6 a imobilului situate in B-duI
Timijoara nr. 101 E, sector 6

Proiect de hotarare privind schimbarea obiectului principal de
activitate si extinderea obiectului de activitate secundar al societatii
Compania Municipala Energetica Servicii Bucure9ti S.A., precum 9i
mandatarea reprezentanjilor desemnaji de Municipiul Bucure9ti, prin
Consiliul General al Municipiului Bucure9ti Tn Adunarea Generala a
Acjionarilor societalii Compania Municipala Energetica Servicii
Bucure9ti S.A., sa semneze actul constitutiv actualizat

Proiectul de hotarare numarul 2 privind incetarea mandatului de
consilier general al domnului Bu9i Sebastian – Nicolae 9i vacantarea

3



unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti. Are referat de aprobare din partea Primarului General, daca
nu sunt. TI supun la vot.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil.

Proiectul de hotarare numarul 3 - Proiect de hotarare privind
stabilirea nivelurilor impozitelor 9i taxelor locale in municipiul Bucure9ti,
Tncepand cu anul 2022. Este un proiect de hotarare important pentru
Bucure9ti, acesta are raport de specialitate din partea direc+lei venituri 9i
referat de aprobare din partea primarului general, daca sunt observajii pe
marginea acestui proiect de hotarare?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cine a analizat, cine a fundamentat cuantumul taxelor, care au fost

criteriile avute Tn vedere pentru stabilirea taxelor 9i impozitelor pentru anul
2022?

(

(

Doamna Boncota Lenuta - Directia Venituri
Proiectul de hotarare contine indexarea impozitelor 9i taxelor locale

aferente anului 2021 indexate cu inflatia, doar indexate. Cele care sunt
acum dar indexate cu rata inflatiei publicata pe site-ul Ministerului
Finantelor si MDRAP-ului.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu s-a considerat oportun sa fie o facuta o analiza? Poate sa le

marim, sa cre9tem veniturile Tn bugetul primariei.

(

(

Doamna Boncota Lenuta - Directia Venituri
sa le rea9ezam poate ca valoare, probabil,va referiti. O mare parte

dintre aceste impozite Pi taxe se fac venit la bugetul de stat. Noi prin
CGMB avem doar atributul de ale aproba, avand Tn vedere faptul ca ele
se fac venit la bugetul sectoarelor, orice solicitare 9i orice fundamentare
este necesar sa vina de la dumnealor prin directiile de specialitate
bineTnteles 9i cu acordul primariilor de sector.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Prima oara cTnd s-au stabilit Tnainte de a se face doar indexari cine

a facut analiza?

Doamna Boncota Lenuta - Directia Venituri
Primariile de sector Tmpreuna cu noi. Deci a fost o discutie comuna

acum nu 9tiu cati, acum mai multi ani, in permanen@ ne a9ezam Ia masa
9i le discutam pe fiecare Tn parte tineam cont de situajia din fiecare sector
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pentru ca sunt diferite situajiile nu sunt identice la modul ca materie
impozabila diferita Tntr-un sector fata de alt sector. §i atunci Tmpreuna ne-
am a9ezat Ia masa 9i le-am “instituit” pentru ca o mare parte din ele se
regasesc Tn prevederile Codului Fiscal 9i trebuiau stabilite de consiliul
chiar o alta parte au fost instituite prin hotarare de consiliu general pe care
acum doar le indexam.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Mi se parea oportuna, de exemplu sa va Tntreb pentru taxa pentru

eliberare certificat de urbanism e de 5 RON din cate stiu eu se munceste
destul de mult pentru eliberarea unui certificat de urbanism ca poate 9i
cateva ore, da trebuie reflectat costul pe care TI face Primaria pentru costul
acestui act?

(

r Doamna Boncota Lenuta - Directia Venituri
Este reglementat de Codul Fiscal, este stabilit limite de valori pentru

certificat urbanism 9i Tn conditiile acestea nu putem noi sa intervenim, noi
trebuie sa ne Tncadram Tn valori.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Puteti sa fmi transmiteti ulterior sedintei?

Doamna Boncota Lenuta- Directia Venituri
Nu am Codul Fiscal la mine.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, imi transmiteti ulterior, prin DATJ. De exemplu impozitul pe

terenul intravilan pentru zona A zona cea mai scumpa din Bucure9ti avem
1,11ei/mp pe an comparativ cu alte unitati administrativ teritoriale. Voiam
sa 9tiu cum s-a ajuns la aceste valori. Ma refer la punctul 4.1, aceasta e
certificatul de urbanism si la 2.1 teren intravilan.

(

(

Doamna Boncota Lenuta- Directia Venituri

Aceste niveluri sunt prevazute intr-o marja de valori, de la 1 1.000 lei
la 12.000 lei,nu putem sa stabilim noi alta decat baza cea indicata Tn Codul
fiscal

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
OK bine, am Tnteles. Daca nu mai sunt observatii

proiectului supun la vot proiectul.
Cu 6 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

pe rrlarglnea
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Urmatorul proiect, numarul 4 pe ordinea de zi a sedintei CGMB
Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al
municipiului Bucure§ti in domeniul privat al municipiului Bucure9ti a
unor construcjii din cadrul Spitalului Clinic de Urgen@ pentru Copii
“Grigore Alexandrescu”, in vederea casarii, demolarii 91 valorificarii.
Se doreste demolarea acestor cladiri si construirea unui centru de ar§i,
are referat de aprobare din partea ini+iatorului Primarul general 9i raport
de specialitate din partea direcjiei. Daca sunt observatii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 2 ab+ineri avizul este favorabil.
Proiectul numarul 5 - Proiect de hotarare privind modificarea 9i

completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 139/2020 privind stabilirea
nivelurilor 9i taxelor locale in municipiul Bucure9ti, incepand cu anul
2021 . Acest proiect de hotarare vizeaza suspendarea taxei pentru
utilizarea locurilor publice de la unitalile de alimentatie publica 9i terase de
vara pana Ia data de 31 decembrie 2021. Deci, pentru restul anului 2021
un ajutor pentru functionarea teraselor unitatilor de alimentatie publica
care au pe domeniul public. Proiectul de hotarare are referat de aprobare
de la primarului general 9i un raport de speciatitate de la direcjia de
specialitate. Daca nu sunt observatii pe marginea acestui proiect va rog
votati

Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri avizul este favorabil.
Proiectul cu numarul 6 - Proiect de hotarare privind

transparentizarea autorizajiilor de construire emise de Primiria
Municipiului Bucure9ti. Acest proiect dore9te sa clarifice 9i sa
imbunatateasca publicarea autorizatiilor de construire, de demolare,
emise de Primaria Bucure9ti 9i sa stabileasca cum sunt acestea publicate
pe site-ul PMB, are referat de aprobare din partea consilier CGMB, 9i
raport de specialitate din partea directiei. Daca sunt observatii cu privire la
acest proiect de hotarare? Nu sunt. Vi rog frumos votati.

Cu 6 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este favorabil.
Proiectul cu numarul 7 – Proiect de hotarare privind abrogarea

parjiala a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
626/19.12.2017 pentru modificarea 9i completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 178/2008 privind
aprobarea Regulamentului – cadrul, a caietului de sarcini 9i a
contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea 9i
executarea serviciului public de transport local in regim de taxi.

Pentru prezentarea proiectului a fost invitat dl. director Mihai
Teodorescu, care a venit Tnsotit de doamna avocat loana Pardo§.

(

(

(

(
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Doamna avocat loana Pardos

AvTnd Tn vedere dosarul 331 pe 2018 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti si hotararea Curtii de Justitie instanta Tn mod indubitabil va
dispune anularea hotararii 626/2017 avand Tn vedere faptul ca Star Taxi a
fost considerat un serviciu al societatii informationale si daca ati analizat
hotararea Tn cauza preliminara veji observa 9i faptul ca, Curtea de Justijie
a Uniunii Europene cumva a transmis instantei nationale hotararea pe
care trebuie sa o discut. Prin urmare, daca vom abroga aceasta hotarare
cauza va ramane fara obiect iar cheltuielile de judecata vor fi mai mici.

in principal, considerentul pentru care noi am facut abrogarea
hotararii instanta nationala va dispune anularea acestei hotarari. in primul
rand pentru ca 9i Tn condijiile Tn care sa spunem ca admite nu poate sa
autorizeze Star Taxi la nivelul municipiului Bucure9ti.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel

Ce ap fi dorit era sa simplificam un pic explica+ia, deoarece 9edinja
comisiei este transmisa live pe site-ul primariei 9i poate sunt ceta+eni care
nu Tnteleg toate detaliile. Respectiv sa ne spune li ce a considerat Curtea
de Justitie ca nu este Tn regula Tn regulamentul stabilit prin hotararea
CGMB din 2017 ce prevederi se abroga intr-un un mod cat mai simplu
pentru a putea Tnjelege.

Doamna avocat loana Pardos

(

(

Aceste aplica Iii informatice star taxi nu sunt dispecerate, ele sunt un
sistem al partii informa9ionale prin urmare acesta hotarare trebuie anulata.

Domnul Consilier RiFlu Andrei Daniel
Aceasta aplica jie se poate folosi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti?

(

(

Doamna avocat loana Pardos
Curtea de Justitie a considerat ca nu necesita o autorizare

prealabila. Revine legiuitorului sa stabileasca pentru viitor. HCGMB nr.
626 nu poate fi pusa Tn aplicare.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pentru aplicatiile telefonice nu e nevoie de autorizare prealabila.

Cine efectueaza servicii de taxi trebuie sa aiba un dispecerat classic, prin
telefon .

Doamna avocat loana Pardos
Trebuie sa aiba un dispecerat clasic, art.38 impune aceasta

obliga+ie.

7



Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
in HCGMB nr. 326 erau 9i cateva prevederi benefice. De exemplu

era interdictia de a fuma Tn interiorul taxiului pentru 9ofer Tn timpul cand
este un client.

Doamna avocat loana Pardos
Este o obliga+ie care nu contravine directivei.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Supun la vot proiectul cu numarul 7.
Cu 6 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

Urmatorul proiect, numarul 8 pe ordinea de zi -Proiect de hotarare
prin care se aproba transferul pasarilor exotice aflate Tn gestiunea
ALPAB, cu titlu gratuit, citre Administrajia Gradina Zoologici
Bucure9ti, precum ei de catre alte gradini zoologice sau rezewajii
aparjinand altor UAT-uri, asocia Iii 9i organiza Iii pentru protec jia
animalelor din Romania. Acest proiect vizeaza rezolvarea situa+iei
dificile Tn care se afla de ceva timp pasarile exotice aflate Tn parcurile
bucure§tene din gestiunea CGMB, prin aceasta hotarare oferim
posibilitatea ca acestea sa fie transferate Tn ni9te condi+ii la ni9te
organiza{ii care pot sa aiba mai bine grija de ele 9i le ofere o viala mai
buna. Acest proiect are referat de aprobare din partea primarului general
initiatorul proiectului 9i raport de specialitate din partea direcjiei de mediu.

Sunt observajii pe marginea acestui proiect?

(

(

Domnul Consilier Calentaru Nasi
Daca 9titi cat este economia la bugetul prirnariei?

(

( Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Nu §tiu sa va spun cifra exacta, sunt ni9te cheltuieli care vizeaza

Tntretinerea spatiile Tn care se afla Tntretinerea pasarile 9i eventualele
analize. interventii medicale, daca este cazul, ca orice animal de
companie. Daca aji fost Tn parcul Herastrau, Ci9migiu din subordinea
CGMB acestea stateau Tntr-un spatiu foarte Tnchis. Inijiatorul proiectului
a considerat oportun sa le ofere o viata Tntr-un spa liu mai mare, Tntr-o
institutie cum este Gradina zoologica care are speciali9ti 9i poate sa le
Tngrijeasca mai bine.

Doamna Consilier Petre Stefania
Voiam sa Ti raspund colegului, domnului consilier Calenjaru. Cu

acest proiect nu este pentru a face o economie la buget ci mai degraba a
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asigura o existenta decenta, un mediu propice pentru perioada urmatoare.
Din cauza lipsei asisten+ei medicale din pacate o parte dintre ele au murit.

Domnul Consilier Calentaru Nasi
Doamna consilier aveti idee cam cate au murit?

Doamna Consilier Petre Stefania
§tiu ca sunt 38, au fost 100.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Cele care au murit, au murit din cauze naturale.

Doamna Consilier Petre Stefania
Domnul consilier a facut o expertiza medico legala 9i 9tie cu

siguranla ca au murit de moarte buna.(
(

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Supun la vot proiectul cu numarul 8.
Cu 6 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Urmatorul proiect , numarul 9 pe ordinea de zi - Proiect de hotarare
privind contractarea unor sewicii conexe Tn baza Standardelor
Internajionale de Sewicii Conexe ISRS 4400, cu privire la analizarea
modului Tn care au fost utilizate resursele financiare, precum 9i cu
privire la eficien ja utilizirii resurselor umane pentru perioada
01.01.2017 – 31.12.2020 de catre aparatul de specialitate 9i entitalile
din subordinea Primarului General al Municipiului Bucure9ti, precum
si de catre entitatile din subordinea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti. Acest proiect de hotarare are referat de
aprobare din partea initiatorului 9i raport de specialitate de la Directia
Generala Achizitii Publice. Daca sunt interventii pe marginea acestui
proiect? Nu sunt.

Cu 5 voturi pentru 9i 3 abjineri avizul este favorabil.

(

(

Punctul 10 - Proiect de hotarare privind aprobarea utilizirii
temporare a unei pirIi din parcajul situat Tn Piaja Constitujiei, sector
5, in vederea organizarii unui centru de vaccinare de tip drive-
through de catre Administrajia Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale
Bucure9ti. Acest proiect de hotarare sustine campania de vaccinare care
sete la nivel national, prin facilitarea vaccinarii prin metoda drive-through,
sa faca mult mai accesibil aceasta vaccinare, in Piata Constitutiei din
Bucure9ti. Proiectul are un referat de aprobare din partea primarului
general 9i un raport de specialitate comun din partea Direc+iei
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Transporturi, Directiei Patrimoniu 9i ASSMB. Acest centru, aceasta
utilizare temporara va fi pana Tn data de 12 septembrie 2021, sper ca
pana atunci sa nu mai fie nevoie 9i cat mai multi cetajeni sa fie vaccinaji.

Daca sunt intervenjii pe marginea acestui proiect? Nu sunt
Supun la vot proiectul de hotarare numarul 10.
Cu 6 voturi pentru 9i 2 ab+ineri avizul este favorabil.

Urmatorul proiect, numarul 11 pe ordinea de zi Proiect de hotarare
privind Tmputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 prin
Direc jia Generala de Asistenla Sociala 9i Protec jia Copilului Sector 6
de a Tncheia un acord de parteneriat in vederea asocierii/cooperirii
cu Organiza jia Salvaji Copiii Tn scopul realizarii Tn comun a
Programului privind infiinjarea unui centru pilot de acordare a
serviciile pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual –
Programul Barnahaus.

Cu 5 voturi pentru, 3 ab+ineri avizul este favorabil.

(
(

Urmatorul proiect numarul 12 - Proiect de hotarare privind
imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 de a
Tncheia un acord de parteneriat cu Asocia jia Centrul Rromilor
„Amare Rromentza“ in vederea realizirii proiectului „Centrul
Comunitar Integrat Giule9ti sarbi“ ce urmeaza a fi depus spre
finanjare in cadrul apelului de proiecte „Cre9terea incluziunii 9i
abilitarea romilor“ finanjat prin intermediul Granturilor SEE §i
Norvegiene 2014 – 2021

Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri avizul este favorabil.

r

(

Urmatorul punct, numarul 13 - Proiect de hotarare privind
transmiterea strazii Garlei qi a strazii Madrigalului din administrarea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti - Administra jia Strazilor
in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Acest proiect de
hotarare vizeaza transmitere a strazii Garlei Pi a strazii Madrigalului din
administrarea CGMB Administratia strazilor Tn administrarea Consiliului
local al sectorului 1, acest proiect de hotarare vine in urma solicitarii
consiliu Local sector 1 care dore9te sa amenajeze respectivele strazi, are
referat de aprobare din partea primarului inijiatorul acestui proiect 9i un
raport de specialitate comun de la Direc+ia Transporturi 9i Directia
Patrimoniu. Daca nu sunt observatii pe marginea acestui proiect va rog
frumos sa votati.

Cu 5 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este favorabil.
Domnul Badulescu s-a exprimat verbal. Voteaza Tmpotriva.
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Urmatorul punct, numarul 14 - Proiect de hotarare pentru
completarea Hotirarii C.G.M.B. nr. 70/26.02.2021 privind desemnarea
a sase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti ca membri Tn Autoritatea Teritoriali de Ordine Publica a
Municipiului Bucure9ti. Acest proiect de hotarare vizeaza completarea
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Municipiului Bucure9ti cu doi
consilieri, proiectul are referat de aprobare din partea inijiatorului primarul
general 9i raport de specialitate din partea directiei juridice a primariei.

Supun la vot proiectul
Cu 5 voturi pentru 9i 3 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 15 pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
desemnarea a trei reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti ca membri Tn Comisia pentru indrumarea 9i supravegherea
comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr.
550/2002. Acest proiect are referat de aprobare din partea inijiatorului
primarul general 9i raport de specialitate din partea DATJ .

Supun la vot proiectul
Cu 6 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

(

(

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantului Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul
General al Municipiului Bucure9ti, in Adunarea Generala a
Acjionarilor a societalii pe acjiuni Compania Municipala Consolidari
S.A. Ca urmare a demisiei colegei noastre Cantea luliana Roxana este
nevoie de aceasta desemnare. Proiectul are referat de aprobare din
partea Primarului General 9i raport de specialitate de la Direc jia
Guvernanta Corporativa .

Cu 6 voturi pentru 9i 3 abjineri avizul este favorabil.(

q

(

Urmeaza 2 proiecte aflate pe ordinea de zi a 9edintei CGMB din data
de 28.04.2021.

Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea
CGMB in administrarea CL sector 6 a imobilului situate in B-duI
Timi§oara nr. 101 E, sector 6. Acest proiect de hotarare are referat de
aprobare din partea initiatorului care este Primarul General 9i raport de
specialitate din partea Directiei Patrimoniu. Daca nu sunt observatii cu
privire la acest proiect de hotarare supun la vot.

Cu 6 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este favorabil.

Proiect de hotarare privind schimbarea obiectului principal de
activitate si extinderea obiectului de activitate secundar al
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societalii Compania Municipala Energetica Sewicii Bucure§ti S.A.,
precum 9i mandatarea reprezentanjilor desemnaji de Municipiul
Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului Bucure9ti in
Adunarea Generala a Acjionarilor societalii Compania Municipali
Energetica Sewicii Bucure9ti S.A., sa semneze actul constitutiv
actualizat. Acest proiect este necesar pentru gestionarea activitatii
S.C. Compania Municipala Energetica Bucure9ti S. A. Are referat de
aprobare din partea initiatorului 9i raport de specialitate de la Directia
Guvernan la Corporativa.

Cu 6 voturi pentru 9i 3 abjineri avizul este favorabil.

Sedinta s-a Tncheiat Ia ora 16.00

(

(

va reamintesc ca maine la ora 15.00 este convocata sedinta
comisiei juridice Tn care vom discuta proiectul de buget pentru anul 2021.

Prq6edin'
Rigl 6rei

SI !tar

Ba(liIA AbdreiDaniel

(

(
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