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§edinta comisiei s-a tinut online Tn conformitate cu prevederile

HCGMB nr. 94/2020.

Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Buna ziua. Avem o ordine de zi mare, v-a9 ruga sa fiji la obiect , sa
fim eficienti.

Punctul1 - Proiect de hotirare privind aprobarea supraetajirii 9i

extinderii construc+iei C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgen@

pentru Copii “M.S. Curie” in scopul miririi capacitijii Secjiei de

terapie intensiva nou nasculi. Acest proiect are raport de specialitate
din partea Directiei Patrimoniu, este initiat de Prirnarul General, care ne-

a transmisreferatulde aprobare pentruacest acord pe care noi iI dam

Daca sunt observa+iipe marginea acestui proiect? in cadrul comisiei de
urbanism acest proiect a fost avizat Tn unanimitate. Nu sunt comentarii,
vot va rog.
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Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul2 - Proiect de hotarare pentru modificarea 9i completarea

Hotararii Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr.

396/28.09.2017 privind cooperarea intre Municipiul Bucure9ti,
sectoarele Municipiului Bucure9ti 9i Inspectoratul §colar al

Municipiului Bucure9ti Tn vederea initierii, finanlarii gi derularii
proiectului “§coala Profesionala Metropolitana Tn sistem dual din
Bucure§ti“ Prin acest proiect initiatorul,Primarul General dore9te sa
modifice componenta comitetului de initiativa. sa adauge 9i reprezentanti
ai sectoarelor municipiului Bucure9ti. Are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate din partea Directiei de Cultura.
Daca sunt observa Iii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 2 ab+ineriavizul este favorabil.

Punctul3 - Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
incheiere al exercijiului bugetului propriu al MunicipiuluiBucure§ti
pe anul 2020. Vorbim de contulde Tncheierepe anul 2020,cu privirela
bugetul municipiului Bucure9ti, acest proiect are raport din partea directiei

de specialitate,un raport pe care a9 fi vrut sa iI vad mai detaliat,sa ne
explice mai multe detalii, care au fost concluziile acestei Tncheieri

bugetare, are referat de aprobare din partea initiatorului,Primarul General
al Municipiului Bucure9ti. Daca sunt observatii pe marginea acestui

proiect?Nusunt,votva rog.

Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 4 - Proiect de hotirare privind situajiile financiare
centralizate ale Municipiului Bucure§ti pentru anul 2020. Este inijiat
de catre PrimarulGeneral, are raportdin partea Direcjieieconomice. Daca
sunt observa+ii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 7 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul5 - Proiect de hotarare privind preluarea din
administrarea

institujiilor

de utilitate publici

9i interes local a

Municipiului Bucure9ti a 9 autoturisme Toyota Yaris Hybrid date in

administrarea acestora prin Hotararea Consiliului General al
Municipiului

Bucure9ti

nr. 38/29.01.2020, precum 9i darea
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in

administrare a 2 autoturisme Toyota Yaris Hybrid catre Asociajia de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure9ti – llfov.

Proiectul are referat de aprobare din partea PrimaruluiGeneral al

Municipiului Bucure9ti 9i raport de specialitate de la Directia
Administrativa, se iau doua autoturisme de la anumite institutii,care nu le-

au folosit9i se dau la alte institu+ii
din subordine. Daca suntobsewajii pe
marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 6 - Proiect de hotarare privind punerea la dispozi fia

proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului
Bucure9ti“ finanjat in cadrul Programului Operajional Infrastructuri
Mare 2014– 2020 prin contractul de finanjare nr. 407/14.11.2020,a
terenurilor aflate Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti. Este un
proiect pentru acest program de reabilitare pentru sistemui de termoficare,
pentru ca acest program sa continue, este necesar ca mai multe terenuri
sa fie puse la dispozi+ie pentru realizarea proiectului. Are din partea
Directiei Generale Servicii Publice, Directiei Patrimoniu si Directiei

Management Proiecte cu Finanjare Externa raport de specialitate 9i
referat de aprobare din partea ini+iatorului
care este PrimarulGeneral al
MunicipiuluiBucure9ti. Daca sunt observajii pe marginea acestui proiect?
Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 7 - Proiect de hotarare privind aprobarea Programului

anual al finanlarilornerambursabile
de la bugetullocal al

Municipiului Bucure9ti, pentru activitalile nonprofit de interes local,
aferent anului 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005,privind
regimul finanjirilor nerambursabile din fondurile publice alocate

pentru activitali nonprofit de interes general, cu modificarile 98

completirile ulterioare. Acest proiectare referatde aprobaredin partea
Primarul General al MunicipiuluiBucure9ti 9i raport de specialitate din
partea Directiei privind Relatia cu ONG-urile, Sindicate gi Patronate. Daca
sunt observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.
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Punctul8 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii

C.G.M.B. nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, a devizului general pe proiect 9i a devizelor generale pe

contracte pentru proiectul "Finalizarea Stajiei de Epurare Glina,
reabilitarea principalelor colectoare de canalizare 9i a canalului
colector Dambovija

(Caseta) in Municipiul Bucure9ti - Etapa II",

modificata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 691/18.12.20199i prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 369/07.09.2020. Este un proiect tehnic, are
referat de aprobare din partea initiatorului,Primarul General al Municipiului
Bucure9ti 9i raport de specialitate,

se reactualizeaza

ni9te indicatori

tehnico economici la valoarea din prezent, proiectula 'FnceputTn 2016,
astfel Tncat sa poata continua lucrarile, la aceasta reabilitare. Daca sunt
observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul9 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii

9i/sau garantirii unor finanpri rambursabile interne/externe in
valoare totali de pani Ia 135.907.633,54 lei. Este un proiect prin care
se aproba contractarea unui Tmprumutde catre PMB, perioada de
maturitatede pana Ia 10 ani de zile, valoarea de aproape 136 milioanelei,
acest proiect este initiat de catre Primarul General al Municipiului
Bucure9ti, care a transmis referatul de aprobare 9i exista un raport comun
de la Investitii, Servicii Publice, Directia Economica si Directia

Management Proiecte cu Finanjare Externa. Daca sunt observajii pe
marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 10 - Proiect de hotirare privind modificare Hotararii
C.G.M.B.
nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de

organizare 9i funcjionare a teraselor Tn zonele protejate 9i

Tn

perimetrul Centrului lstoric Bucure9ti, cu modificarile §i completirile
ulterioare. Mai devreme Tnacest an am aprobat acest Regulament, acum

se dore§te modificarea lui, in ceea ce prive9te avizarea teraselor care se
afla Tn dreptul cladirilor cu fatade degradate, astfel se reglementeaza ca
nota de constatare cu privire la starea fatadelor cladirilorva fi efectuata de
catre Polijia Locala 9i de Control a Municipiului Bucure9ti, exista raport de
specialitate din partea DUAT 9i referat de aprobare de la Primarul General

al MunicipiuluiBucure9ti. Daca sunt observatii pe marginea acestui
proiect? Nu sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.
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Punctul 11 - Proiect de hotirare privind aprobarea Tncheierii unui

contract de Tnchiriere TntreMunicipiul Bucure9ti ei Arhiepiscopia
Bucure§tilor avand ca obiect, plata chiriei aferente imobilului aflat pe

strada 11 lunie nr. 2, sector 4, Bucure9ti, in care Centrul MilitarZonal

bi are sediul. Aceasta cladire aparjine Arhiepiscopiei Bucure9tiului, prin
aceasta hotarare se stabile9te chiria care se va plati de catre municipiul
Bucure9ti pentru acel imobil, astfel Tncat Centrul Militar Zonal sa T9i
desfa9oare Tn continuare activitatea, in acea cladire. Exista raport de
specialitate 9i referat de aprobare. Daca sunt observa Iii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 12 - Proiectde hotarareprivindmodificarea9i

completarea Hotararii 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 Municipiul
Bucure9ti. Taxa pe care aceste autovehiculetrebuiesa o plateasca va
putea fi platita electronic. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare

din partea PrimaruluiGeneralal Municipiului
Bucure9ti. Daca sunt
observaIii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind transmitereadin

administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in administrarea
Administrajiei Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti a imobilului
situat Tn Calea Vitan nr. 154 – 158, sector 3. Se dore§te luarea acestui

teren pentru amenajarea unui parc, in zona Vitan. Exista referat de

aprobare din partea PrimaruluiGeneral al MunicipiuluiBucure9ti9i raport
de specialitate din partea Directiei Patrimoniu, Mediu 9i DUAT. Daca sunt

observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abtinere avizul este favorabil.

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind amplasarea de
echipamente pentru exercijii fizice, tip calisthenics, in spajiile verzi

din Bucure9ti, aflate Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti 9i
administrarea Administrajiei Lacuri, Parcuri §i Agrement Bucure9ti.

Acest proiect de hotarare vizeaza montarea unor echipamente pentru
exercitii fizice, in parcurile care sunt Tn administrarea

municipiului

Bucure9ti, proiectul are referat de aprobare din partea inijiatorului care
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este doamna consilier general Manuela Mure9an, din partea USR PLUS
9i raport de specialitate din partea Directiei Mediu, Directiei Cultura,
Tnvalamant,Sport, Turism 9i ALPAB. Daca sunt observatii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abtinere avizul este favorabil.

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind transparentizarea

contractelor Tncheiate de Primiria Municipiului Bucure9ti 9i
institujiile

subordonate

Consiliului

General

al

Municipiului

Bucure9ti. Este un protect de hotarare care detaliaza 9i dezvolta obligajia
PMB 9i institujiilor subordonate de a publica pe pagina web contractele
care au fost Tncheiate Tn 2021 cat 98in trecut, este referat de aprobare din
partea consilierului general Stefania Petre, din partea USR PLUS 9i raport
de specialitate din partea Directiei Generale de Achizitii Publice. Daca sunt
observatii pe marginea acestui proiect sau daca doamna §tefania Petre
dore9te sa comenteze ceva Tnlegatura cu acest lucru?

Doamna consilier Petre Stefania
Eu nu am comentarii, daca vor colegii sa puna Tntrebari.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Nu sunt Tntrebari din partea colegilor, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul 16 - Proiectul de hotarare privind unele masuri de sporire

a gradului de siguran@ rutiera Tn proximitatea unitalilor de
invalimant preuniversitar din municipiul Bucure§ti. Este un proiectde
hotarare care vizeaza supraTnal+area trecerilor de pietoni care sunt

nesemaforizate situate la distanta mai mica de 300 de metri de oricare de
intrarile acestor 9coli de Tnvalamant preuniversitar din municipiul
Bucure9ti. Acest proiect de hotarare a fost inijiatde catre doamna consilier

Ana Ciceala, din partea grupuluiUSR PLUS 9i are referat de specialitate
din partea Direcjiei Transporturi. Daca sunt observatii pe marginea acestui
proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Urmeaza o serie de proiectecare vizeaza Tmputernicireasectoarelor

municipiului Bucure9ti.
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Punctul 17 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti de a hotari
cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti 9i
Municipiul Bucure9ti, in vederea finanjirii in comun a obiectivului de

investijiide interespubliclocal “Pasaj DoamnaGhica“, pe raza

administrativ teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti.
Acest proiect de hotarare are referat de aprobare din partea initiatorului
Primarul General 9i raport de specialitate din partea direcjiilor din
subordinea PrimaruluiGeneral. Prin acest proiectPMB cu sectorul 2 se
asociaza ca sa finalizezeproiectul„Pasaj DoamnaGhica”. Daca sunt
observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul18 - Proiect de hotarare privind Tmputernicireaexpresi a
Consiliului Local Sector 2 sa hotarasca, in condijiile legii, cu privire
la incheierea unui Protocol de colaborare cu Administratia Nationali
“Apele Romane” in vederea realizarii unor investi Iii de utilitate 9i

interes public local, privind amenajarea/ reamenajarea zonelor
aferente malurilor de lac, inclusiv zonele verzi 9i insulele de pe raza
Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti. Acest proiectde hotarareare
referat de aprobare din partea inijiatorului, Primarul General 9i raport de
specialitate din partea Direcjiei de Mediu. Daca sunt obsewa(ii pe
marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 19 - Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor
de expropriere pentru suprafaja de 846 mp parte din terenul
proprietate privati situat in Bucure§ti, str. Fantanica nr. 39, sector 2,

nr. cadastral230416,afectatde zona de siguranji a lucrariide
utilitate publici „Artera de circula jie Tntre B-duI Doamna Ghica 9i B-

duI Chi§inau“, in vederea punerii Tn executare a Sentin jei
Tribunalului Bucure§ti nr. 2627/11.04.2019ramasa definitiva prin
Decizia Curjii de Apel Bucure9ti nr. 720/18.06.2020. Instanta a obligat

declan9area acestor proceduri de expropriere, prin acest proiect de
hotarare se declan9eaza efectiv, exista referat de aprobare din partea
Primarului General al Municipiului Bucure9ti 9i raport de specialitate de la

Direcjia Patrimoniu. Daca sunt obsewatii pe margineaacestui proiect? Nu

sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.
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Punctul20 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii

Consiliului

General

al Municipiului

Bucure9ti

nr. 138/30.06.2015

privind declan§area procedurilor de expropriere pentru imobilele
proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate
publica „Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne9ti §i Supralargire
Bulevardul Ghencea Tntre str. Bra9ov ei Terminal Tramvai 41“ in

vederea efectuarii lucrarilor de interes public local. Se declan9eaza
procedurile de expropriere pentru o serie de terenuri pentru finalizarea

acestei investiIii din Prelungirea Ghencea. Proiectul are referat de
aprobare din partea PrimarulGeneral al MunicipiuluiBucure9ti9i raportde
specialitate de la Directia Patrimoniu. Daca sunt obsewatii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul 21- Proiect de hotarare privind declararea ca bun
aparjinand domeniului public al Municipiului Bucure9ti a imobilului -

teren situat in Bulevardul Ghencea, nr. 45B, sector 6 9i darea in

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, in vederea derularii
unor lucrari de amenajare/reamenajare urbanistica. Se da acest teren
in administrarea sectorului 6, exista referat de aprobare din partea
PrimaruluiGeneral al MunicipiuluiBucure9ti9i raportde specialitatede la
direcjia competenta din Primarie. Daca sunt observatii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 22 - Proiect de hotirare

privind transmiterea

din

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti Tn
administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat Tn
Bulevardul luliu Maniu nr. 11B, sector 6, in vederea construirii unei

cre§e. Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
al Municipiului Bucure9ti 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.
Daca sunt observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 23 - Proiect de hotarare

privind transmiterea

din

administrarea Administrajiei Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti
in administrarea Direcjiei Generale de Arhitecturi Peisagistica 9i
Monumente de For Public a construcjiei C8 ce reprezinta parte din
imobilul Parcul Carol I situat Tn strada Candiano Popescu nr. 4,
sector 4. Are referat de aprobare din partea ini+iatorului,
PrimarulGeneral
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9i raport de specialitate de la Direc+iaPatrimoniu. Daca sunt observa+ii pe
marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

Cu 6 voturipentru 9i 1 ab+inereavizul este favorabil.
Piaja

Punctul24 - Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de
Ion Rajiu

spajiului

public

situat

la intersecjia

strazii

lon

Brezoianucu strada George Vraca 9i strada MateiMillo,sector 1,
Bucure9ti. Vizeaza acordarea denumiriide Ion Rajiu, pentru o piateta, o
intersecjie. Acest proiect de hotarare a fost initiatde catre domnul consilier

Socolovici din partea grupului PNL, are referat de aprobare din partea
domnului consilier 9i raport de specialitate. Daca sunt observajii pe
marginea acestui proiect, Tnaintede finalizarea proceduriide vot? Nu sunt,
vot va rog, pentrupunctul24.
Domnul consilier Florescu Adrian voteaza „pentru”.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul 25 - Proiect de hotirare privind schimbarea denumirii

Bulevardului Vasile Milea. Are documentatiaprevazutade lege la acest
proiect de hotarare. Daca sunt observajii cu privire la documenta+ie? Nu
sunt, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul26 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local Sector 2 si hotirasca, in condijiile legii, cu privire
la aprobarea participarii Tnconsorjiul de beneficiari 9i implementarea
proiectului “DivAirCity – Puterea diversitalii 9i a incluziunii sociale
ca mijloc de reducere a poluarii aerului 9i de realizare a legiturii
urbane verzi Tnora9ele neutre din punct de vedere climatic“ finanjat
prin Programul Orizont 2020. Acest proiect de hotarare are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitatede la Direcjia de
Mediu. Daca sunt observajii cu privire la acest proiect? Nu sunt, vot va
rog

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 27 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a

Consiliului Local al Sectorului 6 cu privire la infiinjarea, organizarea

gi funcjionarea unei institujii publice de interes local, denumita
Administrajia Comerciali Sector 6. Este un proiectvenitde la sectorul
6, care are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport d
9

specialitatede la Directia Juridic. Daca sunt observatiicu privirela acest
proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul28 - Proiect de hotirare privind aprobarea contractului
de mandat – cadru, precum 91desemnarea persoanei Tmputernicite
sa semneze contractul de mandat cu administratorul special al

societalii Compania Municipala Eco lgienizare Bucure9ti S.A.

Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Direcjia Guvernanta Corporativa. Daca sunt observatii
cu privire la acest proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 29 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de
mandat – cadru 9i desemnarea persoanei imputernicite sa semneze
contractul de mandat cu administratorul special al societijii Compania

MunicipalaStrazi, Poduri 9i Pasaje Bucure9ti S.A Proiectulare referat
de aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de la Directia

Guvernanla Corporativa. Daca sunt observaIii cu privirela acest proiect?
Nu sunt, vot va rog.

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 30 - Proiect de hotirare pentru modificarea Hotararii

Consiliului

General

al Municipiului

Bucure9ti

nr. 627/14.11.2019

privind participarea Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, la majorarea capitalului social al societalii
Compania Municipala Termoenergetica Bucure9ti S.A. Proiectul are

referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de la

Direcjia Guvernanla Corporativa. Daca sunt observatiicu privire la acest
proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul31- Proiect de hotarare privind aprobarea unor modificari
in anexele Bugetului propriu al Municipiului Bucure9ti pe anul 2021.
Anumite sume sunt scazute iar altele sunt adaugate la anumite bugete.
Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Directia Economica. Daca sunt observatiicu privire la
acest proiect? Nu sunt, vot va rog.
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Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul32 - Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
valabilitaliiasocierii cu 60 de zile pentru 4 amplasamentece fac

obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995
incheiat Tntre

Municipiul Bucure9ti 9i McDonald’s Romania (actual Premier
Restaurants

Romania SRL). Se dore9te prelungirea valabilitatiiasocierii

pentru o perioada de 60 de zile, perioada Tn care sa se finalizeze
evaluarea terenurilor dat 9i a businessului care este reprezentat de catre

cele 4 restaurante,Tnvederea negocieriiunui eventual contractcare sa
stabileasca alte condiIii TntremunicipiulBucure9ti9i McDonald’s Romania
Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitatede la Direcjia Patrirnoniu- ServiciulConcesionari. Daca sunt
obsewa+ii cu privire la acest proiect? Nu sunt, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 33 - Proiect de hotarare privind aprobarea raportului
referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate
a Aerului Tn Municipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent trimestrului III
al anului 2020.
Raportul este aferent trimestruluiIII al anului 2020, al doilea proiect
este aferent trimestrului IV al anului 2020. Ambele proiecte sunt initiate de
Primarul General 9i au 9i raport de specialitate de la Directia de Mediu.
Daca sunt observajii cu privire la aceste doua proiecte? Nu sunt, vot va
rog

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 34 - Proiect de hotirare privind aprobarea raportului
referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate
a Aerului TnMunicipiul Bucure9ti 2018– 2022, aferent trimestrului IV
al anului 2020
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul35 - Proiect de hotarare privind aprobarea raportului

referitor la stadiul realizirii masurilor din Planul Integrat de Calitate
a Aerului TnMunicipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent anului 2020.

Este raportulaferentTntregului
an 2020.Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.
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Punctul 36 - Proiect de hotirare privind aprobarea raportului
referitor la stadiul realizarii misurilor din Planul de Mentinere a
Calitalii Aerului TnMunicipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent anului

2020.Are raportde aprobare de la PrimarulGeneral9i raportde
specialitate. Daca sunt observatii cu privire la acest proiect? Nu sunt, vot

va rog

Cu 6 voturi pentru 9i 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul37 - Proiect de hotirare prin care se ia act de Sentinja

civila nr. 22/2018pronunIata in dosarul nr. 23387/3/2017
de

Tribunalul Bucure9ti, secjia a ll a Contencios Administrativei Fiscal.

Municipiul Bucure9ti a fost obligat sa aloce un teren Tn suprafala de 100
metri patrati pentru un cetatean care a ca9tigat acest drept Tn instanP.
Exista referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate

de la Serviciul Concesionari. Daca sunt observajii pe margineaacestui
proiect? Nu sunt, vot va rog.

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abtinere avizul este favorabil.

Punctul38 - Proiect de hotarare privind modificarea termenelor
de consemnare a sumelor alocate despigubirilor acordate
proprietarilor imobilelor ce urmeazi a fi expropriate, prevazute Ia art.

5 al Hotirarii Consiliului General al MunicipiuluiBucure§ti nr.
72/26.02.2019,Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti
nr. 186/23.04.2019, Hotararii Consiliului General al Municipiului

Bucure9ti nr. 292/30.05.2019,in vederea continuarii lucrarilor de
interes public local. in funcjie de proiecteledin trecutcare sunt in

desfa9urare pe raza municipiuluiBucure9ti, se actualizeaza ni9tetermene
de consemnare a sumelor ce trebuie platite proprietarilor imobilelor
afectate, exista referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Directia Patrimoniu. Daca sunt observatii pe marginea

acestui proiect?Nu sunt, vot va rog.

Cu 7 voturi pentru 9i 1 abtinere avizul este favorabil.

Urmatoareleproiecte de hotarari respectiv 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

sunt hotarari care privesc Tnscrierea Tn domeniul privat a municipiului
Bucure§ti a unor imobile care nu au mo9tenitori, practic intrain patrimoniul

municipiului Bucure9ti, daca nu exista vreo observatie specifica cu privire
la vreunul din aceste proiecte o sa va rog sa le votam pe rand fara sa mai
menjioneze Tndreptul fiecaruia.
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Toate proiecteleau referatde aprobare din partea initiatoruluicare

este Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Patrimoniu.

Punctul 39 - Proiect de hotarare privind inscrierea Tn domeniul

privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacan@ succesorala nr. 14/29.01.2021,situat Tn

Bucure§ti,str. Sibiu nr. 15, bl. 28, sc. 1, et. 5, ap. 31, sector 6 9i

transmiterea acestuia Tn administrarea Administrajiei Municipale
pentru Consolidarea Clidirilor cu Risc Seismic
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul40 - Proiect de hotarare privind inscrierea Tn domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanta succesorala nr. 01/17.02.2021,situat Tn

Bucure;ti, §os. Oltenijei nr. 67A, bl. 1, sc. 1, ap. 4, sector 4 9i

transmiterea acestuia Tn administrarea acestuia Tn administrarea

Administrajiei Municipale pentru Consolidarea Clidirilor cu Risc
Seismic

Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul41 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanti succesorala nr. 29/07.08.2020,situat in
Bucure9ti, Aleea Pantelimon nr. 9, bl. 6, sc.1 et. 2 ap. 24, sector 2 9i
transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei Fondului
Imobiliar
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul42 - Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti al bunului imobil de face obiectul

Certificatelorde vacanta succesorala nr. 1/20.01.2021
si nr.
2/20.01.2021,situat TnBucure§ti, Str. Schitului nr. 9, bl. 40, sc. 1, et.
4, ap. 70, sector 3 9i transmiterea acestuia in administrarea
Administratiei Fondului Imobiliar

Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul43 - Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti al bunului imobil de face obiectul
Certificatului de vacanti succesorala nr. 6/01.02.2021 situat Tn
Bucure9ti, Str. Becajei nr. 2, bl. R4, sc. E, et. 5, ap. 247, sector 3 9i
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transmiterea acestuia Tn administrarea Administrajiei Municipale
pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 44 - Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul

Certificatuluide vacan$ succesorali nr. 26/23.02.2021,
situat in
Bucure9ti, Intr. M. Eminescu nr. 3, ap. 2, sector 2 9i transmiterea
acestuia in administrarea Administrajiei Municipale pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul45 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanta succesorala nr. 16/26.02.2021,situat in
Bucure9ti, Str. Rovine (fosti lon Mo9) nr. 2, bl. 57B, et. 4, sc. A, ap.
17, sector 2 9i transmiterea acestuia in administrarea Administratiei
Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul46 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Sentin jei civile nr. 9383/04.12.2020,situat in Bucure§ti, Str. Turda nr.
123, bl. 4, sc. A, et. 7, ap. 38, sector 1 9i transmiterea acestuia in
administrarea Administra}iei Municipale pentru Consolidarea
cladirilor cu Risc Seismic
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul47 - Proiect de hotarare privind inscrierea Tndomeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
pertificatu lui de vacanji succesorali nr. 26/10.12.2014,rectificat prin
Incheierile de rectificare nr. 06/27.02.20209i nr. 11/20.04.2021,situat

in Bucure9ti,str. Lujeruluinr. 10, bl. 1A, sc. B, et. 5, ap. 86, sector 6

9i transmiterea acestuia in administrarea Administrajiei Municipale
pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul 48 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul

privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanji succesorali nr. 8/30.03.2021, situat Tn
Bucure9ti, Strada Murgului nr. 36, bl. 55A, et. 9, ap. 94, sector 3 9i
14

transmiterea acestuia in administrarea Administrajiei
Imobiliar

Fondului

Cu 8 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul49 - Proiect de hotirare privind alegerea pre9edintelui

de 9edinji a ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure9tipe
perioada 05 iunie 2021– 06 septembrie 2021. La fiecare3 lunieste
necesar si avem aceasta hotarare, conform Codului Administrativ.
Documentul are referat de aprobare din partea Primarului General 9i
raportul de specialitate de la DATJ. Daca nu sunt observatii cu privire la
acest proiectva rog votaji.
Domnul Badiu voteaza „pentru”.
Cu 7 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul50 - Proiect de hotirare pentru completarea Hotirarii

Consiliului

General

al Municipiului

Bucure9ti

nr. 398/21.12.2020

privind alegerea viceprimarilor Municipiului Bucure9ti. Prin aceasta
hotarare se stabile9te care va fi viceprimarul care va exercita primul
calitatea de Tnlocuitor de drept al Primarului General. Conform prevederilor

Codului Administrativ exista referat de aprobare din partea Primarului
General 9i raport de speciatitatede la DATJ . Sunt obsewatii pe marginea
proiectului? Nu sunt. va rog frumos votaji.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Domnule Bujduveanu nu aveji observa+ii?
Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel

Domnul Bujduveanu pare ca nu are observajit. va muljumesc
domnule Circa ca provocaji colegii sa contribuie la discutii Tn aceasta
corrilsle.

Cu 6 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.
Mai sunt 7 proiecte de hotararide avizat.

Punctul 51 - Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti, in Consiliul de Administra jie
al S.C. Apa Nova Bucure9ti S.A. Acest proiect de hotarare are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de la DATJ . Daca
nu sunt obsewajii va rog frumos sa votaji.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.
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Punctul 52 - Proiect de hotarare privind desemnarea unor

consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure§ti ca

membri Tn Comisia de evaluare 9i selecjionare a proiectelor de
finanjare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului
Bucure9ti, prin bugetul Direcjiei Generale de Asistenta Sociali a
Municipiului Bucure9ti, pentru activitali nonprofit de interes local.

Prin aceasta hotarare se stabilesc care vor fi consilieriigenerali care vor fi
parte a acestei comisii care va evalua 9i selectiona ni9teproiecte care sa
primeasca finan+are nerambursabila de la bugetul municipiului Bucure9ti,
in domeniulasistenjei sociale. Este un referatde aprobare de la Primarul
General 9i un raport de specialitate de la Directia Generala Investitii. Sunt
observatii pe marginea proiectului? Daca nu, va rog frumos sa votaji.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 53 - Proiect de

hotarare privind desemnarea

reprezentantuluiMunicipiuluiBucure§ti, prin Consiliul General al

MunicipiuluiBucure§ti, in Adunarea Generali a Acjionarilor a

societalii pe acjiuni Compania Municipala ImobiliaraBucure9ti S.A.

MunicipiulBucure9ti este actionar la aceasta companie 9i Tn urma plecarii
domnului consilier Bu9i, ca subprefect, este necesar sa desemneze un
nou consilier, in AGA. Proiectul are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate de la Directia Guvernanta
Corporativa. Daca nu sunt observajii, vot va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 54 - Proiect de

hotarare privind

desemnarea

reprezentantuluiMunicipiuluiBucure§ti, prin Consiliul General al
Municipiului

Bucure§ti,

in Adunarea

Generala a Acjionarilor

a

societalii pe acjiuni Compania Municipali Protecjie Civili §i

Voluntariat Bucure§ti S.A. Este aceia9i situatie ca la proiectul anterior.
Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 55 - Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentantului Municipiului Bucure§ti, prin Consiliul General al

Municipiului Bucure§ti, in Adunarea Generala a Aclionarilor a

societalii pe acjiuni Compania Municipala Paza 9i Securitate
Bucure9ti S.A.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul 56 - Proiect de

hotarare privind desemnarea

reprezentantuluiMunicipiuluiBucure§ti, prin Consiliul General al
16
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Municipiului Bucure9ti, in Adunarea Generala a Acjionarilor a

societalii pe acjiuni Compania Municipala Consolidari S.A.
Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Punctul57 - Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 2

a Hotararii Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr.

384/02.12.2020privind constituirea comisiilor de specialitate ale
Consiliului

General

al Municipiului

Bucure9ti.

Tot ca urmare a Tncetarii

mandatului de consilier general a domnului Bu9i este necesar ca acesta
sa fie Tnlocuit, in comisiile Tn care activa. Acest proiect are referat de
aprobare din partea Primarului General 9i raport de specialitate de la

DATJ. Daca nu sunt comentariidin partea colegilorva rog frumossa

votati

Cu 6 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Am epuizat toate proiectele. va muljumesc pentru rabdare 98

participare. Daca aveti observa+ii le ascult cu cea mai mare placere, daca

nu va multumescinca odata.

Sedinta s-a TncheiatIa ora 17.15
Secretar

Pre99(in#

Ria{:1 AHarehDa

Badiu Andrei
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