
Proces verbal

'incheiat Tn 9edin ja Comisiei Juridice gi de Disciplina din data de
07.05.2021, ora 15.00
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§edinja comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile HCGMB
nr. 94/2020.
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Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Buna ziua, dragi colegi. iI las pe domnul Badiu sa conduca 9edin+a.

Domnul consilier Badiu Andrei
Discu jia e simpli, avem un singur proiect. Daca avem cvorum sa

procedam la vot. Sunt prezenji 8 membri din 9, dar TI a9teptam 9i pe
domnul Badulescu sa se conecteze.

Doamna consilier Petre Stefania
Am o Tntrebare de procedura. votam doar proiectul numarul 2 de

pe ordinea de zi, atribuirea de denumire Pia+a Kazahstan? Dar, daca
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proiectul de buget a fost respins data trecuta, acum este din nou pe
ordinea de zi, nu ar trebuie sa Ti dam aviz din nou?

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Am Tntrebat eu pe doamna secretar daca este proiect diferit 9i mi-a

spus ca este acela9i proiect care nu a suferit modificari, proiectul de data
trecuta, am emis un aviz, era un aviz negativ, dar consultativ astfel ca
procedural nu mai este nevoie sa emitem un nou aviz daca este acela9i
proiect

Doamna consilier Petre Stefania
in 9edin@ nu am putea oare sa o rugam pe doamna secretar general

sa ne spuna foarte clar. sa nu ne trezim ca trebuie sa suspendam 9edinja
sa dam aviz, Tntreb, spun sincer ca nu 9tiu cum e corect.

(

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Daca s-ar fi schimbat proiectul de buget trebuia sa intre Tnapoi Tn

dezbatere, cel pujin 15 zile.

Doamna consilier Petre Stefania
Tntrebarea mea se refera procedural, proiectul data trecuta a parcurs

Tntreg procesul legislativ, inclusiv votul din plen. Tntreb acum daca proiectul
este redepus 9i parcurge din nou procedura de vot, are nevoie de un nou
aviz sau nu?

(

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Nu. Proiectul are aviz. Putem sa punem un proiect de 10 ori pe

ordinea de zi, avizul fiind ata9at la proiect.

Doamna consilier Petre Stefania
Tnteleg. Multumesc.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Avem o odine de zi scurta, in sensul Tn care avem un singur proiect,

respectiv, proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de PIATA
KAZAHSTAN scuarului aflat Tntre Casa Presei Libere, Piaja Presei
Libere nr. 1 9i Bucharest Business Park, §oseaua Bucure9ti-Ploie9ti
nr. 1 A, sector 1, Bucure9ti. Initiator, Primarul General 9i a9 vrea sa va
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Tntreb daca sunt aspecte de discutat Tnainte de a trece la vot. Daca nu
sunt, supun la vot proiectul.

Cu 7 voturi pentru(domnul Rigu a anunjat verbal ca voteaza
pentru), 1 abjinere avizul este favorabil.

Sedinta s- a Tncheiat Ia ora 15.30.
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