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( Domnul Riglu Andrei Daniel
Ordinea de zi a sedintei Comisiei Juridice din data de 27.04.2021

este urmatoarea:

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al
unicipiului Bucure9ti pe anul 2021

Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitali anumitor
categorii de participanji la Campionatul European EURO 2020

Cu permisiunea colegilor o sa Tncepem cu proiectul de hotarare
privind acordarea unor facilitali anumitor categorii de participanji la
Campionatul European EURO 2020. Din Tntelegerea mea se acorda
ni9te facilitali la transportul Tn comun operat de STB pentru cei care dejin
bilete la cele patru meciuri gazduite de Bucure9ti 9i pentru voluntarii 9i
staful 9i mass media implicaji in aceste meciuri. Rugamintea mea era de
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la domnul director Teodorescu care este alaturi de noi in sedinta sa ne
confirme daca se acorda aceste facilitati, aceasta gratuitate la transportul
in comun pe toate liniile operate de STB sau doar pe unele 9i pe ce
perioada se acorda aceasta gratuitate 9i mai ales cum o sa demonstreze
detinatorii de bilete 9i celelalte categorii ca au aceasta gratuitate
controlorilor din mijloacele transport in comun, de exemplu.

Domnul Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi
Buna ziua. Domnule pre9edinte, stimati colegi consilieri generali

domnule pre9edinte a9a cum 9tili in 2014 s-a semnat un contract prin care
Bucure9tiul Tn calitate de gazda a acestui campionat este obligat sa
faciliteze anumite lucruri pentru gazduirea acestui eveniment. Avem Tn
acest contract punctul 5,7 mobilitatea, in care avem suportul unui program
de transport local 9i regional gratis pe teritoriul ora9ului 9i bineTnteles nu
numai dar 9i suplimentarea mijloacelor de transport in comun Tn a9a feI
Tncat sa facem fata cu brio suporterilor care vor veni pentru a participa la
meciuri. Practic a9a cum se face peste tot 9i Tn toate !arile Tn platforma
digitala de la UEFA pe langa biletul de meci va aparea 9i transportul gratuit
care se va putea prezenta echipelor de control 9i Tn baza acestora vor
avea gratuitate. Pentru ceilalji reprezenta li vor avea biletele oficiale date
de catre reprezentanti cu care de astfel se va purta circula gratuit pe toate,
pe absolut toate mijloacele de transport in comun ale operatorului STB
S. A. Practic este pe urban 9i pe express nu pe regio, pentru ca regio nu
nu intra Tn acest... ... Totodata 9tim ca 9i programul de transport al
operatorului se va suplimenta Tn zilele meciurilor pe toata perioada avem
anexa la hotarare si costurile, avem anexa la hotarare dat de UEFA si de
catre cei care organizeaza exact numarul participanjilor, suporterilor 9i nu
numai 9i celor care vor ajuta la acest eveniment.

(

(

Domnul Consilier Ftiau Andrei Daniel
Am observat Tn anexa sunt doar unele linii de transport pe care se

va beneficia de aceasta gratuitate, nu pe toate liniile de transport.

Domnul Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi
Nu, domnule pre9edinte. Practic acele linii sunt pentru a fi

suplimentate Tn zilele meciurilor 9i nu numai pentru ca sunt liniile care vor
deservi la afluirea 9i la defluirea atat a spectatorilor cat 9i a participanjilor
care ajuta la acest eveniment pe raza Tn care ajunge 9i cu care converg
la Stadionul National
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Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Deci, de exemplu linia unul care nu este menjionata Tn anexa,

de+inatorii de bilete vor avea gratuitate Tn acea perioada?

Domnul Teodorescu Mihai – DirecTia Transporturi
Da, bineTnteles.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
Interpretarea mea art. 5.7 litera C este ca autoritatea gazda

municipiul Bucure9ti are obliga+ia sa ofere un program de transport local
9i regional gratis, neaparat gratuitate pe toate liniile de transport in comun
9i sa asigure posibilitatea ca dejinatorii de bilete sa se poata deplasa de
la punctele importante de interes din ora9, cum spune-!i 9i dumneavoastra
de la Gara de Nord sau aeroport la locurile de desfa9urare ale meciurilor
gratuit dar nu sa mearga de exemplu 9i Tn Berceni sau Militari Tn zone care
nu au nicio legatura cu aeroportul, Gara de Nord sau stadioanele unde se
desfasoara meciurile.

(

Domnul Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Domnule pre9edinte, bineinjeles interpretarea dumneavoastra este

una, cum sa va spun eu, ideea e ca practice suporterul cand vine, chiar
daca dumneavoastra spuneti ca ar trebui sa aiba gratuitate doar pe
punctele intermodale care duc direct 9i converg asupra obiectivului Ia care
dTn9ii !intesc sa nu spunem altfel. Dar, spre exemplu poate vor sa mai stea
sau poate vin dinainte 9i hotelul respectiv este Tn alta zona poate un pic
mai limitrofa, ca fiecaree poate sa T9i aleaga 9i atunci noi programul Tl
punem la dispozi jie gratuit Tn sensul ca suplimentam programul de
transport ca sa ajutam sa nu cumva sa avem probleme pe ce Tnseamna
supraaglomerarea pe mijloacele de transport in comun pe principalele linii
care converg catre obiective, dar in rest din gratuitate pe toate liniile ca
omul sa poata sa vina Ia stadion fara sa se Tmbulzesca Ia o anumita ora
sau Ia un anumit interval.

(

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Am in{eles acesta aspect. Daca sunt Tntrebari 9i din partea celorlal+i

coleg i.
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Doamna Consilier Petre Stefania
Eu am Tnteles ca vi doriti gratuitate pe toate liniile pentru suporteri

indiferent ca au sau nu legatura cu zonele de desfa9urare ale meciurilor
dar a9a cum 9titi pre juI unui bilet RATB este aproape gratis, 1,3 lei eu zic
ca nu e mare cheltuiala. Tocmai de aici cred ca veneau si Tntrebarile

colegului meu cu referire la toate liniile, deci pana la urma ca observa+ie
ce urmarim de fapt, urmarim sa sus{inem bugetul Bucure9tiului nu numai
destinatiile care merg catre stadion sau tot in perioada aceea? Pentru ca
stim foarte bine care e situatia cu subventia si ar trebui sa fim totusi atenti
la cheltuielile acestea.

(

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Buna ziua. Prin protocolul pe care iI avem cu UEFA ne-am luat acest

anagajament 9i cred ca pentru toli colegiicare sunt curiogi 9i o felicit pe
doamna §tefania Petre, a ridicat problema mai devreme. Este normal sa
subventionam acest transport pentru participan Iii la acest turneu pentru ca
o sa aduca plus valoare Tn alte domenii cheie, cum ar fi horeca 9i alte
industrii din Bucure9ti, nu cred ca, campionatul trebuie privit doar meciul
§i atat, ne-am luat acest angajament este un eveniment care nu se mai
repeat in municipiul Bucure9ti Tn perioada urmatoare 9i cred ca ar trebui
sa avem toata deschiderea pentru a promova... 9tiu bugetul STB-ului
este o problema pentru municipalitate, dar in ziua respective, pentru o zi,
pentru o perioada Tn care vor exista aceste gratuitati care se Tntampla o
data in municipiul Bucure9ti nu vad de ce ar fi o problema din partea
noastra sa oferim acesta gratuitate. Atata timp cat exista gratuitali 9i
pentru alte categorii de persoane Tn municipiul Bucure9ti pe care noi le
subvenjionam de la bugetul municipalitatii se ridica undeva la peste 100
de milioane lei anual cred ca ne permitem sa facem acest efort avand Tn

vedere ca este un eveniment care poate aduce mare plus valoare pentru
alte industrii din Bucuresti. Multumesc.

(

Doamna Consilier Petre Stefania
Poate gre9esc eu domnule viceprimar, din cate 9tiu eu cee ace

acoperim noi 100% sunt bilete abonament pentru categorii sociale care
nu 9i Ie permit, adica studenji, pensionari.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
A9i spus mai devreme ca tariful este atat de scazut Tncat 91

persoanele vulnerabile 9i-I pot permite.

4



Doamna Consilier Petre Stefania
Nu, sa nu ne ducem Tn discujia aceea, comparam mere cu pere.

Suporterii de la fotbal cu pensionarii nu e o comparatie care ar trebui
sa aiba loc. Multumesc.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Vreau doar sa mai adaug ca poate Tntrebarea pe care ne-o punem

este daca beneficiul oferirii acestei facilita li pentru acea perioada scurta
pentru aceste categorii foarte specifice depa9e9te beneficiu pe care I-am
objine pentru ora9 pentru cetajeni cu direcjionarea acestor sume pe care
trebuie sa le platim pentru aceste gratuita li din bugetul Bucure9tiului Tn alte
directii, in sensul acesta cred ca este discutia si cred ca toata lumea a
Tnteles acest lucru. Daca nu mai sunt alte observa Iii pe marginea acestui
proiect a9 dori sa iI supun la vot.

(

Cu 5 voturi pentru avizul este favorabil.

Urmatorul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucure9ti pe anul 2021.

Este un proiect de hotarare foarte important pentru Bucure9ti un
proiect de hotarare care exprima o buna parte din responsabilitalile
consilierilor generali. in acest sens am invitat pe doamna director a
Directiei Economice 9i muljumesc pentru prezen@ de asemenea am
invitat 9i directorul Directiei Juridice, pe care nu iI vad daca participa la
9edin+a comisiei sau daca a trimis un reprezentant din partea direc+iei
juridice. Sper ca Tntre timp sa ni se alature. Vreau sa va rog sa ne limitam
la aspectele de legalitate cu privire la acest proiect de hotarare, cele de
oportunitate sunt sigur ca vor fi dezbatute Tndelung acestora despre act
de hotarare de de port unitate sunt sigur ca vor fi dezbatute Tndelung Tn
9edin{a consiliu general de maine. §tiu ca domnul consilier general
Florescu trebuie sa iasa un pic mai devreme din 9edin+a daca acesta se
va prelungi o sa am rugamintea ca atunci cand urmeaza sa iasa sa ma
anun+e 9i sa fmi precizeze care este votul dansului ca sa putem consemna
in eventualitatea in care discutiile continua.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Buna ziua. A9 vrea sa citesc doua articole din legea 273 a finan+elor

publice locale. Articolul 5 alineatul 4, fundamentarea 9i aprobarea
cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza Tn stricta corelare cu
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posibilita{ile reale de Tncasare a veniturilor bugetelor locale estimate a se
a se realiza

Articolul 14 alineatul 7 in situatia Tn care gradul de realizare a
veniturilor proprii programate Tn bugetele prevazute la articolul 1 alineatul
2 in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite
fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul
realizarilor din anul precedent. Acum a9 vrea sa va Tntreb care este
cuantumul veniturilor realizate Tn 2020? Stiu ca ati trimis o serie de
documente acum o ora Tnsa nu am avut timp sa le analizez, prin urmare
vi Tntreb care sunt veniturile realizate in anul 2020?

Doamna Jugureanu Emanuela – Directia Economica
Articolul acela se refera Ia un alt algoritm de calcul, este trimis de

Trezorerie 9i este postat 9i pe site gradul de Tndeplinire 9i nu ne Tncadram
la cei doi ani sub 99%. Daca vreti transmit acum colegilor 9i o sa va dau
pe mail. Deci nu se refera la Tntreg capitolul de venituri, ci este un algoritm
format pentru venituri proprii, este o formula mai complexa.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Puteti sa Tncercati sa ne explicati aceasta formula? sa in+elegem toti

ca nu ne Tncadram acolo la articolul 14 alineatul 7 pentru ca din cate
Tntelegem noi ne 'incadram.

Doamna Jugureanu Emanuela – Direc+ia Economica
O sa rog acum colegii sa Tmi trimita ca este ceva mai... este o

justificare mai aparte 98 face direcjia venituri 9i daca mai sunt Tntrebari Tntre
timp

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
A doua Tntrebare pe care o am, am Tnteles ca s-a introdus un milion

de lei pentru serviciile conexe de audit 9i aji spus ca nu puteji sa introduceji
o linie separata pentru aceste servicii 9i rugamintea mea era sa introduceti
notele de fundamentare pentru sewicii, faptul ca un milion de lei este
destinat pentru serviciile conexe, pentru proiectul care s-a votat astazi.

Doamna Juqureanu Emanuela – Directia Economica
S-a hotarat Tmpreuna cu domnul primar sa se faca maine un

amendament ca sa fie specificat Tn mod clar aceasta suma cu aceasta
destinajie ca sa fie specificat Tntr-un amendament Tn mod clar.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Veti face dumneavoastra un amendament atunci?

Doamna Jugureanu Emanuela – Direc+ia Economica
Nu eu, ordonatorul sau consilierii, eu nu am dreptul sa fac un

amendament.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Deci va face ordonatorul. Eu nu mai alte Tntrebari.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
( A9 dori eu sa o Tntreb pe doamna director daca ne poate explica un

pic fundamentarea unor venituri mentionate Tn proiectul e buget care este
supus aprobarii, respectiv veniturile din recuperarea cheltuielilor de
judecata, imputa+ii 9i despagubiri sunt anticipate la suma de 874 de
milioane 2021, anul trecut Tn 2020 acest capitol al veniturilor a fost realizat
numai cand Ia 34 milioane, diferenta de 840 de milioane. De asemenea
veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice sunt estimate
la 261 de milioane de lei faB de 77 de milioane realizate efectiv, colectate
in 2020, avem o diferenta mare si la veniturile din concesiuni si inchirieri
sunt estimate la 504 dar in 2020 s-au realizat efectiv doar 60 de milioane
de lei. Daca adunam toate aceste diferen+e ne da o suma impresionanta
9i doream ca doamna director sa ne precizeze cum estimeaza dansa ca
pot fi aceste sume acoperite din venituri daca Tn 2020 9i sunt sigur ca daca
ne uitam si in anii anteriori vedem ca tot nu sunt la nivelul Ia care au fost
estimate, cum se va realiza acest lucru Tn 2021 ?

{

Doamna Jugureanu Emanuela – Directia Economica
Tin sa mentionez ca directia economica centralizeaza toate notele

de fundamentare trimise de direc+ii atat pe partea de cheltuieli cat 9i de
venituri, dumnealor fundamenteaza atat veniturile cat si cheltuielile noi le
centralizam Pi le Tncadram corespunzator pe capitole 9i subcapitole, pe
partea de venituri din instante exista o nota de fundamentare de la Direc jia
juridica, anul trecut a fost o situatie mai aparte pentru ca la Tnceputul
anului instanjele din ce 9tiu de la colegi acum, instan+ele de judecata au
fost Tn greva 9i apoi a fost acea stare de urgenta 9i cumva ne-a dus spre
sfar9itul anului. De asernenea am Tnjeles ca au aparut 9i alte litigii care au
fost trecute Tn aceasta nota de fundamentare nu stiu sa va dau mult mai
multe detalii, Tnsa aceasta suma este fundamentata de Direcjia juridica.
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Pe partea de concesiuni 9i Tnchirieri Ia feI de Direc+ia patrimoniu 9i
de AFI, unde au justificat numarul de locuin+e, chirii, valoarea chiriilor deci
noi doar le-am centralizat nu pot sa va spun baza de fundamentare, dar
anul trecut a fost o situatie, un an mai dificil au fost 9i foarte multe gratuitali
si la chirii si la concesiuni.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Doamna director aceste sume sunt precizate Tn raportul de

specialitate care este semnat de dumneavoastra, fmi spuneji ca aji
semnat acest raport de specialitate cu aceste estimari fara sa 9titi exact
cum au fost calculate 9i pe ce sunt bazate aceste estimari?

{. Doamna Juqureanu Emanuela – DirecTia Economica
Sunt precizate Tn notele de fundamentare dar sunt asumate de

fiecare direc jie in parte.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Asta va rog sa fmi daji detalii din notele de fundamentare, pentru ca

noi desi le-am solicitat pentru a le consulta tocmai ca sa ne lamurim,sa nu
mai fie nevoie sa va Tntrebam pe dumneavoastra, nu le-am primit, nu am
avut acces la aceste note de fundamentare 9i nu 9tim pe ce elemente, pe
ce argumente se bazeaza executivul Tn momentul Tn care estimeaza
aceste venituri. E vorba de proiectul de buget, care are doua componente
cheltuieli 9i venituri, am solicitat informatii cu privire la cheltuielile sau
veniturile.

(

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc fia Economica
E un volum destul de mare dar le prezint imediat.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Voiam sa stiu daca aveti o situatie cu estimatul si realizatul din ultimii

3-4 ani. Aveti idee daca Tn 2019 sau 2018 sau 2017 la feI veniturile au fost
realizate la nivelul estimarii din proiectul de buget?

Doamna Juqureanu Emanuela – Directia Economica
Exista situajii facute nu 9tiu sa va spun exact pe articole, dar ’in

marea majoritatea au fost realizate, in 2018 cu siguranla avem o situa Tie
pe ultimii patru ani, vi Ie pot da.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
in 2018, la capitolul valorificarea unor bunuri executia este de

aproape 10 milioane, in proiectul de buget bine De exemplu care unor
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buget venituri din valorificarea unor bunuri buget propus pentru 2021 se
estimeaza 386 de milioane de lei, deci cu 376 de milioane mai mult,mi se
pare o diferen P foarte mare.

Doamna Jugureanu Emanuela – Direcjia Economica
Da eu vorbeam de realizarea 9i estimarea din anul respectiv, este

o diferenta foarte mare asa ne transmit directiile si noi Ie am introdus Tn
buget este obliga+ia.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar cine verifica daca notele de fundamentare sunt corecte? Adica

daca nu au aparut inca o mie de bunuri imobile care sa fie concesionate
sau Tnchiriate, nu verifica nimeni adica s-au marit chiriile de 10 ori? Din
cate stim noi nu. Nu ar trebui sa verifice cineva ceea ce vine de la directii?(

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc+ia Economica
Directorii, fiecare au aceste atribute raspund pentru ceea ce

semneaza, eu nu am dreptul sa Ti spun lui AFI ca nu o sa Tncaseze cat au
preconizat sau directiei juridice, chiriile de asemenea ca 9i pondere sunt
stabilite prin hotarare de consiliu ca 9i tarif 9i nu 9tiu poate se Tnnoiesc
contractele nu am eu acest drept.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Daca doamna de la Direcjia juridica ne poate preciza unele detalii

vizavi de venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputa+ii 9i
despagubiri. Care sunt considerentele pe baza carora se vor realiza
venituri de 874 de milioane lei in 2021, tinand cont ca Tn 2020 efectiv
realizat au fost 34 de milioane.

(

Doamna Ciolacu Mihaela- Directia Juridic
Buna ziua. A preluat nota de fundamentare de la colegul Marian

Manole care s-a ocupat in toata aceastaperioada de aceasta nota, cu
detalii punctuale. Eu pot sa preiau doar ce scrie Tn aceasta nota de
fundamentare, nu sunt in masura sa va comunic mai mult pentru ca nu
stiu, dumnealui a lucrat si cunoaste foarte bine continutul acestui
document. Urmare a unei decizii a Curjii de Conturi prin masura numarul
2 din 2015, Tnteleg ca va fost pusa la dispozi jie aceasta nota.
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Domnul Consilier Rislu Andrei Daniel
La mine nu a ajuns nicio nota de fundamentare. Atunci ca sa

simplificam un pic, din experienja dumneavoastra veniturile care se
estimeaza din aceasta categorie a recuperari cheltuielilor de judecata
imputajii 9i despagubiri la sfar9itul anului execu+ia este la acelagi nivel,
este mult mai mica este putin mai mica nu se realizeaza? Ce ne puteji
spLIne?

Doamna Ciolacu Mihaela- Directia Juridic
in+elesesem de la colegul meu ca anul trecut am avut ni9te sume

prinse Tn buget sub care nu au putut fi achitate pentru ca nu am avut banii
necesari, noi avem o serie de popriri puse Tn valoare de peste 23.000 de
lei, 48.000 de lei popriri Tnfiinjate asupra conturilor.(

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Aici vorbesc de venituri nu de cheltuieli.

Doamna Ciolacu Mihaela- Directia Juridic
Avem procese castigate Tn instanla de unde avem de recuperat bani.

Domnul Consilier FRiau Andrei Daniel
Era bine sa cunoastem aceasta nota de fundamentare, chiar va rog

sa ne-o puneti la dispozitie, pentru ca maine urmeaza sa dam votul pe pe
buget. Dupa terminarea acestei 9edinte va rog frumos sa o trirniteti
membrilor comisiei juridice.

( Doamna Ciolacu Mihaela- Directia Juridic
Cel mai bine, ca sa nu gre9esc cu ceva, ar fi ca in 10-15 minute sa

se Tntoarca colegul care cunoa9te foarte bine aceasta nota de
fundamentare 9i sa va prezinte.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Era foarte bine daca puteam sa o vedem Tnainte, am solicitat-o, nu

am primit-o, prin urmare nu am putut sa o parcurgem, astfel Tncat sa
formulam Tntrebari concrete. Chiar va rog sa ne puneji la dispozijie
aceasta nota. Dupa terminarea acestei 9edin Ie va rog sa o trimiteji
membrilor comisiei juridice.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu din cate stiu directia economica a transmis un raspuns ca nu

poate sa transmita notele de fundamentare cu privire la venituri pentru ca
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ordonatorul de credite nu a permis acest lucru. S-a schimbat cumva acest
lucru?

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc+ia Economica
Nu, la solicitarea domnului viceprimar care a fost transmisa si la

cabinet primar am solicitat acceptul pentru ca dosarele acestea au stat la
cabinet a venit pentru partea de cheltuieli, toti consilierii care au solicitat
au venit la Direc jia economica 9i au analizat documenta{ia iar pentru
partea de fundamentare a veniturilor nu am primit aceasta accept 9i de
aceea nu Ie am.

(’
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ok, deci inca nu aveji acceptul primarului general sa ne daji notele

de fundamentare pe venituri, deci nu putem sa ne transmiteji nici pe partea
de litigii nota de fundamentare, cum s-a ajuns Ia 800.000 milioane de
Tncasat, dar noi ar trebui sa votam bugetul maine.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Este evident ca nu o sa afle mai multe informatii decat avem deja in

proiectul de buget care se afla pe site-ul primariei Bucure9ti disponibil
tuturor cetatenilor 9i noua consilierilor pentru consultare, astfel ca daca nu
mai sunt interven{ii a9 dori sa iI supun la vot.

Doamna Consilier Petre Stefania
Am rugamintea catre colegii care sunt din directie 9i care au fost

astazi prezen{i poate transmiteji 9i colegilor dumneavoastra, sper ca
aceasta sa fie ultima sedinta Tn care suntem asa Tntr-o faza de nu stim
exact, a elaborat altcineva, nu 9tim, altcineva este responsabil pentru a da
explicajii. va rog eu mult pentru ca 9edintele sunt transmise oamenii foarte
bine au ocazia Tn sfarsit sa vada cum functioneaza lucrurile si de ce nu
funcjioneaza, daca nu funcjioneaza, va rog mult sa nu ne mai prezentam
in felul asta in fata ceta+enilor. A9 vrea daca se poate sa faceti un efort
’impreuna cu noi 9i sa dam dovada ca Tncepe sa se mi9te administratia
asta Tntr-un mod diferit de ce a fost pana acum, este cumva incalificabil sa
spunem nu 9tiu, nu eu raspund, altcineva e responsabil. Daca ati venit la
noi an 9edinla trebuia sa fiti capabili sa ne daji toate explicatiile.

(

Doamna Ciolacu Mihaela – Directia Juridic
in 5 minute colegul meu va poate prezenta nota de fundamentare.
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Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Vi mul+umesc frumos va rog doamna, nu o sa iI mai a9teptam pe pe

colegul.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Scuze, mai era o problema ca a9teptam algoritmul adica sa vedem

cum se calculeaza, de ce nu ne Tncadram la articolul 14 doamna
Jugureanu vine cineva sa ne prezinta algoritmul? §i Tn completarea ce
zice colega mea §tefania Petre va rugam frumos sa nu mai trebuiasca sa
ne deplasam la sediul primariei sa primim note de fundamentare 9i sa ne
transmite li electronic, pentru ca banuiesc ca 9i dumneavoastra le lucraji
tot electronic, de ce trebuie sa venim la sediu primarie sa primim sa
studiem pe Ioc actele, notele de fundamentare?

(

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
O sa preiau ce a9i spus dumnevoastra, ce a spus doamna Petre 9i

o sa transmit catre direc+ii de specialitate ale primariei, eu cred ca nu mai
sunt alte nelamuriri Tn momentul de fala, adica e clar ca nu puteam sa
aflu mai multe informa+ii pentru ca le-am solicitat 9i nu sunt furnizate astfel
ca o sa va rog sa procedam la vot

Cu 2 voturi pentru 9i 3 abjineri avizul este nefavorabil.

Sedinta s-a Tncheiat Ia ora 16.15

Pre9ec9n{e

Rigu A6dr+i

Secr4ta
Badiu hn&reiDaniel

(
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