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Sedinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile HCG
MB nr.94/2020.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel

Bund ziua. Sunt 53 de puncte pe ordinea de zi.

Punctul 1 - Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
propriu al Municipiului Bucure9ti pe anul 2021.

Este o rectificare bugetara are raport de specialitate din partea
directiei generale economice, respectiv direcjia program 9i execu+ie
bugetara 9i referat de aprobare din partea primarului general. Daca sunt
obsewatii pe marginea acestui proiect? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotarare.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este
favorabil



t

Punctul 2 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 3/2021 privind
schimbarea temporara a destinajiei 9i transmiterea dreptului de
administrare de la Circul Metropolitan Bucure9ti catre Administrajia
Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale Bucure9ti a unei parji din imobilul
situat in Aleea Circului nr. 15, sector 2, in scopul organizirii a doua
centre de vaccinare. Practic se dau Tnapoi spajiile, parte din spatiile care
au fost date pentru cele doua centre de vaccinare Tnapoi la Circul
Metropolitan Bucure9ti. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare
din partea Primarului General 9i raport de specialitate de la Direc jia
Patrimoniu, ASSMB. Daca sunt observatii pe marginea proiectului? Nu
sunt. Supun la vot proiectul de hotarare.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 3 - Proiect de hotirare privind aprobarea Tmputernicirii
exprese a Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea incheierii
Acordului de Parteneriat cu Direcjia Generala Anticorupjie, structura
specializati din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania in
vederea depunerii cererii de finanjare aferente proiectului
“imbunatalirea capacitalii administrative locale privind dezvoltarea,
implementarea 9i promovarea masurilor anticorupjie”, in cadrul
Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea
mai dezvoltata. Acest proiect are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate comun de la Directia de
Integritate 9i Directia Generala Management Proiecte cu Finantare
Externa. Daca sunt observajii marginea proiectului? Nu sunt. Supun la vot
proiectul de hotarare.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 1 abtinere avizul este
favorabi I .

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind aprobarea participarii
Municipiului Bucure9ti in calitate de solicitant Tn cadrul Acordului de
Parteneriat cu Direcjia Generali Anticorupjie, structuri specializati
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania in vederea
depunerii cererii de finanjare aferente proiectului “Consolidarea
sistemului de management anticorup+ie“, in cadrul Apelului de
proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai
dezvoltata. Este un proiect finantat 98'7, din fonduri europene 9i doar 2'7,
de la bugetul local, are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate comun de la Directia de Integritate 9i Direc+ia
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Management Proiecte cu Finanjare Externa daca sta observa Iii pe
marginea textului. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotarare.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil.

Punctul 5 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 376/20.06.2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate “Achizijionare autobuze
electrice necesare Tmbunatalirii transportului public de calatori pe 14
trasee in Municipiul Bucure9ti“

Se modifica studiu de oportunitate care sta la baza achizitionarii
acestor autobuze electrice respectiv se modifica valoarea estimativa
pentru achizitionarea unui autobuz electric, modifica autonomia de la 230
de km la 200 de km. Daca sunt observatii cu privire la acest proiect de
hotarare? Nu sunt.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 6 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Achizitia a 100
autobuze electrice si a infrastructurii de Tncarcare necesari acestora,
de catre Municipiul Bucure9ti“ urmatorul proiect are legatura cu cel pe
care tocmai l-am avizat respectiv este vorba despre o hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenji obiectivului de investijii
achizitionare a 100 de autobuze electrice pe infrastructurii de Tncarcare
necesare acestora de catre municipiul Bucure9ti, avand Tn vedere studiu
de oportunitate care a fost modificat sau urmeaza sa fie modificat prin
hotararea pe care tocmai am avizat-o se propune aceasta hotarare ca sa
se actualizeze indicatorii tehnico economici, referat de aprobare de la
Primarul General initiatorul 9i raport de specialitate de la Direcjia
Transporturi 9i Directia Management Proiecte cu Finanjare Externa. Daca
sunt observa Iii pe marginea proiectului? Nu sunt observa+ii.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 7 - Proiect de hotarare privind cooperarea intre
Municipiul Bucure§ti 9i Federajia Sportului §colar ei Universitar Tn
vederea stabilirii cadrului organizatoric de incurajare a participirii
pre9colarilor, elevilor §i studenjilor la activita li cu caracter sportiv,
implementarea normelor privind finanjarea unor programe sportive
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§i organizarea de evenimente sportive, cu aplicarea criteriilor
specifice de selecjie §i indrumarea elevilor

Urmeaza un proiect de hotarare pentru a stabili cadru organizatoric
Tncurajarea participarii prescolarilor elevilor 9i studentilor la activitati
caracter sportiv. Practic aprobam, avizam colaborarea Tntre primarie 9i
Federajia Sportului §colar 9i Universitar pentru dezvoltarea activitatilor
sportive pentru pre9colari 9colari 9i studenti la nivelul Bucure§tiul. Acest
proiect de hotarare are referat de aprobare din partea initiatorului Primarul
General 91 raport de specialitate de la Directia Cultura 'Fnvatamant 9i
Turism. Daca sunt observa Iii pe marginea proiectului? Nu sunt observatii.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil.

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind transmiterea de catre
Municipiul Bucure9ti a documentatiilor tehnico-economice faza
“Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Documentatie tehnica de
objinere a Autorizajiei de Construire, detalii de executie, Asistenta
tehnici“ aferente obiectivului de investi gi “Construire 4 gradinije cu
8 grupe, in incinta unitalilor §colare din sectorul 2, Bucure9ti“,
Consiliul Local Sector 2. Acest proiect de hotarare are referat de
aprobare din partea Primarului General 9i raport de specialitate de la
Directia Investitii, presupune transferul acestor studii de fezabilitate la
primaria de sector pentru finalizarea construcjiilor.

Nu sunt observatii. Supunem la vot proiectul.
Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul 9 - Proiect de hotarare privind declan§area procedurilor
de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publici „Extinderea nodului
intermodal §os. Berceni - Stage metrou cu o parcare, conectata la
accesul E aferent proiectului Edificarea unei statii de metrou la nivel
suprateran situata Tntre statia de metrou Berceni 9i §oseaua de
Centura cod SMIS 13795, finanjat prin POIM 2014-2020“

Practic in momentul de fata se construieste o noua statie de metrou
dupa statia de metrou Berceni dar pana Tn centura 9i se dore9te
construc+ia unui Park Ride langa aceasta stajie de metrou, este necesara
exproprierea unor terenuri Tn vederea realizarii acestei construcjii pentru
acest proiect am invitat pe cineva din partea directiei patrimoniu.
Nelamurirea mea era de ce unul dintre beneficiarii exproprierii este
anonimizat la documentatie?
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Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Buna ziua. Discutia aceasta am avut 9i la comisia de patrimoniu,

direcjia patrimoniu nu a transmis catre DATJ anonimizat, la afi9area pe
site s-a hotarat sa se anonimizeze, probabil colegii de la DATJ vor putea
spune de ce, sau daca nu era necesar daca era sau nu necesara
arlonlrrllza rea .

Domnul Rislu Andrei Daniel
Am Tnteles. Dumneavoastra spuneti ca nu a fost anonimizat de

Direc+ia Patrimoniu 9i nu cunoa9teti motivul pentru care s-a anonimizat.
Acest proiect are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Directia Patrimoniu 9i Directia Juridic. Daca sunt
observajii din partea colegilor? Nu sunt obsewa Iii. Supunem la vot
proiectul.

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

Punctul 10 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 296/31.08.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru execujia
lucrarilor de consolidare la imobilul situat Tn str. Bati§tei nr. 5, sector
2, modificata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 394/26.07.2018 98 prin Hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 362/07.09.2020. Acest proiect are referat din
partea Primarului General 9i raport de specialitate de la Directia Investi Iii
9i AMCCRS. Daca sunt observatii din partea colegilor? Nu sunt obsewatii.
Supunem la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 0 abtineri 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 execujia
lucrarilor de consolidare la imobilul situat in B-duI Carol I nr. 63,
sector 2, modificata prin Hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucure§ti nr. 394/26.07.2018 9i Hotirarea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 362/07.09.2020. Se actualizeaza
ace9ti indicatori necesari pentru executia lucrarilor de consolidare. Daca
nu sunt observatii supunem la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab{ineri avizul este
favorabil
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Punctul 12 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 452/27.08.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji
documentajiei de avizare a lucririlor de intewenjie, pentru obiectivul
de investitii – consolidarea imobilului situat Tn Bucure§ti, str. Biritiei
nr. 50, sector 3, Bucure§ti. Se actualizeaza ace§ti indicatori necesari
pentru execu+ia lucrarilor de consolidare. Daca nu sunt observatii
supunem la vot proiectul.

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

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de
intervenjie, pentru obiectivul de investi Iii – consolidare 9i reparajii,
refacere fa}ade, str. Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3, sector 6,
Bucure9ti. Se actualizeaza ace9ti indicatori necesari pentru executia
lucrarilor de consolidare. Daca nu sunt observatii supunem la vot
proiect ul.

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

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind modificarea gi
completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 500/23.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investijii Consolidare imobil Teatrul
Mic din str. Constantin Mille nr. 14 – 16 sector 1, Bucure9ti. Se
actualizeaza ace9ti indicatori necesari pentru executia lucrarilor de
consolidare. Daca nu sunt observa+ii supunem la vot proiectul.

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

Punctul 15 - Proiect de hotarare pentru modificarea gi
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 lucririlor de conseware 9i protejare de
interes public local aferent proiectului de utilitate publica “Spajiul
Cultural Municipal“. Este vorba despre hanul Solacolu . Un imobil antr-
o stare avansata de degradare, acesta este proiectul de hotarare pentru a
se declan9a aceasta expropriere pentru a se pune Tn siguranta 9i introduce
Tntr-un circuit cultural pentru Bucure9ti, are referat de aprobare din partea
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Primarului General 9i raport de specialitate de la AMCCRS. Daca sunt
observajii pe marginea proiectului? Nu sunt. Supunem la vot proiectul.

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

Punctul 16 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresi
a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotari, 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
Nationala cai Ferate C.F.R. S.A. in vederea realizarii in comun a
proiectului de utilitate publici privind extinderea Magistralei M2
Pipera – Berceni in zona de sud, dupa §oseaua de Centuri. Practic se
extinde linia de metrou Pipera Berceni. Are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate de la Directia Generala
Investijii, are documentajia necesara pentru a intra pe ordinea de zi a
Consiliului General. Daca sunt observajii pe marginea proiectului? Nu
sunt. Supunem la vot proiectul.

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

Punctul 17 - Proiect de hotarare privind modificarea anexei 3
punctul T37 a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti
nr. 55/2018 privind aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de
Transport R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in
societate pe acjiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucure§ti
STB S.A. Acest proiect transfera de la STB S. A la CGMB dreptul de
administrare al unui imobil 9i este necesar acest proiect pentru a se realiza
aceste operajiuni, proiectul are referat de aprobare din partea Primarului
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu. va rog frumos
sa supuneti la vot, daca nu sunt observatii.

A intrat si domnul Florescu Adrian Constantin

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil

Punctele 18, 19, 20 vizeaza schimbarea destinatiei unor imobile.

Punctul 18 - Proiect de hotirare privind schimbarea destinajiei
imobilului situat Tn Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1. Se schimba
destinatia imobilului de la activitati de administratie domeniu public sector
1 'intr-un imobil pentru desfa9urarea de activitati scolare. Proiectul are
referat de aprobare din partea Primarului General 9i raport de specialitate
din partea Directiei Patrimoniu.
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va rog frumos sa supune li la vot, daca nu sunt observajii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 19 - Proiect de hotarare privind schimbarea destinajiei
spajiului Tn suprafaji de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C
ce reprezinta parte a imobilului situat in Bulevardul Mare9al
Alexandru Averescu nr. 17, sector 1. Se schirnba destinatia spatiilor cu
destinatie de asistenta sociala Tn spatii destinate activitatilor 9colare.
Proiectul are referat de aprobare din partea Primarului General 9i raport
de specialitate din partea Direcjiei Patrimoniu.
va rog frumos sa supuneji la vot, daca nu sunt observa+ii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 20 - Proiect de hotarare privind schimbarea destinajiei
imobilului situat Tn Bulevardul lon Mihalache nr. 28, sector 1. Din
imobil destinat activitatii specifice administratiei domeniului public sector
1 in imobil destinat activitalilor 9colare. Proiectul are referat de aprobare
din partea Primarului General 9i raport de specialitate din partea Direc+iei
Patrimoniu.

va rog frumos sa supuneti la vot, daca nu sunt observatii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 21 - Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacan la succesorala nr. 50/20.05.2021, situat Tn
Bucure9ti, Aleea Ramnicel nr. 2, bl. M6, sc. A, et. 10, ap. 60, Sector 6
si transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei Fondului
Imobiliar . Proiectul are referat de aprobare din partea Primarului General
Pi raport de specialitate din partea Direcjiei Patrimoniu.
va rog frumos sa supuneti la vot, daca nu sunt observa Iii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabi I
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Punctul 22 - Proiect de hotarare privind modificarea 9i
completarea Regulamentului de organizare 9i funcjionare al
Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc
Seismic. Practic se adauga, se modifica, se completeaza capitolul IV
atributii 9i responsabilitali a9 fi dorit sa vad un referat de aprobare 9i rapoN
de specialitate un pic mai bine detaliate cu privire la argumentele concrete
in spatele acestei modificare a regulamentului 9i o eventuala menjiune cu
privire la paralelismul sau suprapunerea care se face cu atribujiile altor
institu Iii din subordinea Primariei municipiului Bucure9ti sau a altor institu Iii
ale Statului Roman dar pana Ia o justificare mai buna avem acest proiect
de hotarare cu nota de fundamentare ata9ata 9i un referat de aprobare de
la initiatorul Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc{ia
Managementul Resurselor Umane. va rog frumos sa supuneti la vot, daca
nu sunt observatii.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil.

Punctul 23 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti, de a
contribui, in condijiile legii, la finanjarea unor cheltuieli aferente
sectiunii de funcjionare pentru 4 spitale aflate pe raza administrativ
– teritoriala a Sectorului 1. Practic Consiliul Local sector 1 vrea sa
acopere o parte din cheltuielile de funcjionare pentru Spitalul Clinic de al
Municipiului Bucure9ti, Spitalul de Urgenta Grigore Alexandrescu, Spitalul
de Urgente Oftalmologice, Spitalul clinic pentru Chirurgie Reparatorie 9i
Arsuri Bucure§ti. Este un referat de aprobare de la inijiatorul Primarul
General Pi raport de specialitate de la Directia Generala Investitii. va rog
frumos sa supuneji la vot, daca nu sunt observa+ii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtinere avizul este
favorabil .

Punctul 24 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi
a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotarT cu privire la incheierea
unui Acord de cooperare cu Pretura Sectorului Botanica a
Municipiului Chi9iniu din Republica Moldova. Proiectul este o
colaborare pe care Consiliul Local sector 2 dore9te sa o Tncheie cu un
sector din Municipiul Chi9inau. Acest proiect are referat de aprobare de la
inijiatorul Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc jia Relajii
Externe 9i Protocol. va rog frumos sa supuneti la vot, daca nu sunt
observatii
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtinere avizul este
favorabil.

Punctul 25 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea
Consiliului Local Sector 2 de a hotarT, in condijiile legii, cu privire la
Tncheierea unui Protocol de colaborare Tntre Consiliul Local al
Sectorului 2 prin Administra jia Domeniului Public Sector 2 9i
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“ Bucure9ti, in
vederea realizarii unor lucrari de toaletare 9i elagaj a arborilor 9i
arbu9tilor amplasaji in curtea institutului. Practic sa curete Institutul
care se afla Tn sectorul 2. Acest proiect are referat de aprobare de la
initiatorul Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc+ia de
Mediu. va rog frumos sa supuneji la vot, daca nu sunt observa+ii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtinere avizul este
favorabil .

Punctul 26 - Proiect de hotarare privind transmiterea de catre
Municipiul Bucure§ti, a documentajiilor tehnico – economice
aferente obiectivelor de investijii “Construire 4 corpuri noi cu
destinatia de afterschool 9i extinderea cu un corp de cladire, in
incinta unita(ilor §colare Sectorul 5, Bucure9ti“, Consiliului Local
Sector 5 . Municipiul Bucure9ti transmite aceste documentatii tehnico
economice catre Consiliul Local sector 5 pentru ca acest Consiliu Local
sector 5 sa finalizeze investitiile prevazute Tn documentatii. Proiectul are
referat de aprobare de la initiatorul Primarul General 9i raport de
specialitate de la Directia Generala Investi Iii. va rog frumos sa supuneji la
vot, daca nu sunt observatii.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjinere avizul este
favorabil.

Urmatoarele proiecte de la numarul 27 la 46 vizeaza modificarea
unor tarife practicate de catre institutii de cultura din cadrul municipiului
Bucure9ti, respectiv de catre: Teatrul Odeon, Centrul de creajie, arta 9i
tradijie al Municipiului Bucure9ti, Casa Artelor Dinu Lipatti, Teatrul
C.I. Nottara, Teatrul de Revisti Constantin Tinase, Teatrul
Dramaturgilor Romani, Centrul de Cultura Palatele Brancovene9ti de
la Portile Bucure§tiului, Teatrul de Animajie “Tandarica“, Teatrul de
“Masca”, Opera Comica pentru Copii, Teatrul Municipal “Lucia
Sturdza Bulandra“, Teatrul “Excelsior“, Muzeul Municipiului
Bucure§ti, Muzeul Najional al Literaturii Romane, Teatrul de
Comedie, Teatrul lon Creanga, Teatrul lon Creanga, Teatrul Stela
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Popescu, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul Mic, Circul
Metropolitan Bucure9ti.

Sunt proiecte de hotarare prin care se aproba actualizarea tarifelor
practicate de aceste institutii de cultura 9i de spectacole. Toate proiectele
au referat de aprobare din partea initiatorului, Primarul General 9i rapoarte
de specialitate de la Direc jia Cultura, Tnva+amant 9i Turism. Daca sunte{i
de acord 9i nu aveti observajii pe un anumit proiect le-a9 supune la vot pe
rand fara sa Ie mai menjionez de fiecare data, doar numarul proiectului de
hotarare 9i numele institujiei, astfel Tncat sa avansam un pic mai repede.

Punctul 27 - Proiect de hotirare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul Odeon, institujie publici de cultura de
interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva Pi 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 28 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Centrul de creajie, arta 9i tradijie al Municipiului
Bucure9ti, serviciu public de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 29 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de
interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul 30 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul C.I. Nottara, institujie publica de cultura
de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 31 - Proiect de hotirare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul de Revista Constantin Tanase, institujie
publici de culturi de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul 32 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul Dramaturgilor Romani, institujie publica
de cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 33 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Centrul de Cultura Palatele Brancovene9ti de la
Porjile Bucure9tiului, institu jie publica de cultura de interes local al
Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabi I .

Punctul 34 - Proiect de hotirare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul de Animajie “Tandirica“ institu jie publica
de cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 35 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul de “Masca“ institujie publica de cultura
de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 36 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Opera Comica pentru Copii, institu jie publica de
culturi de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil.

Punctul 37 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra“
institujie publica de culturi de interes local al Municipiului Bucuregti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul 38 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de citre Teatrul “Excelsior” institujie publica de cultura de
interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 39 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Muzeul Municipiului Bucure9ti institujie publica
de cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 40 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de citre Muzeul Najional al Literaturii Romane institu ge
publici de culturi de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 41 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul de Comedie, institu jie publica de culturi
de interes local al Municipiului Bucure9ti.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva Pi 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 42 - Proiect de hotirare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul lon Creangi, instituTie publica de cultura
de interes local al Municipiului Bucure9ti

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 43 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul Stela Popescu, institujie publici de
culturi de interes local al Municipiului Bucure9ti.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este
favorabil
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Punctul 44 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului
practicat de catre Teatrul Tineretului Metropolis, institujie publica de
cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 45 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Teatrul Mic, institujie publica de cultura de interes
local al Municipiului Bucure9ti.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 46 - Proiect de hotirare privind aprobarea tarifelor
practicate de catre Circul Metropolitan Bucure9ti, institujie publici
de cultura de interes local al Municipiului Bucure9ti.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 47 - Proiect de hotarare privind aprobarea demaririi
procedurii de insolvenji, prin procedura simplificati a societijii
Compania Municipala Medicala Bucure9ti S.A. 9i acordarea unui
mandat expres reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti Tn Adunarea
Generali a Actionarilor societalii Compania Municipala Medicala
Bucure9ti S.A. Acest proiect de hotarare reprezinta un prim pas pentru
Tnchiderea acestei companii, la feI vor mai fi urmatoarele 91 urmatoarele
proiecte de hotarari pe care le aveam la 9edinta aceste proiecte au referat
de aprobare din partea Primarului General 9i raport de specialitate din
partea Direcjiei Guvernanla Corporativa. Daca sunt observatii pe
marginea acestui proiect de hotarare? Daca nu sunt supunem la vot
proiectu I

Domnul consilier Badiu Andrei

Votez „pentru” .
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabi I .

Punctul 48 - Proiect de hotarare privind dizolvarea 98 lichidarea
Companiei Municipale Sport pentru Toji Bucuresti S.A. si acordarea
unui mandat special reprezentanjilor Municipiului Bucuresti Tn
Adunarea Generala a Acjionarilor societalii Compania Municipala
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Sport pentru Toji Bucure9ti S.A. Referatul de aprobare exista 9i este
semnat de consilier general Cantea Roxana 9i raport de specialitate din
partea Directiei Guvernan+a Corporativa. Daca sunt observa{ii pe
marginea acestui proiect de hotarare? Daca nu sunt supunem la vot
proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 49 - Proiect de hotarare privind dizolvarea Companiei
Municipale Managementul Transportului Bucure9ti S.A. 9i acordarea
unui mandat special reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti Tn
Adunarea Generala a Acjionarilor a societalii Compania Municipali
Managementul Transportului Bucure9ti S.A. Are referat de aprobare
din partea Primarului General 9i raport de specialitate din partea Directiei
Guvernanta Corporativa. Daca sunt observatii pe marginea acestui proiect
de hotarare? Daca nu sunt supunem la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 50 - Proiect de hotirare privind dizolvarea 9i lichidarea
Companiei Municipale Agrement Bucuresti S.A. 9i acordarea unui
mandat special reprezentanjilor Municipiului Bucuresti Tn Adunarea
Generala a Acjionarilor a societalii Campania Municipala Agrement
Bucuresti S.A. Referatul de aprobare exista 9i este semnat de consilieri
generali Aruxandei lonu1 9i Razvan Socolovici 9i raport de specialitate din
partea Directiei Guvernanla Corporativa. Daca sunt observatii pe
marginea acestui proiect de hotarare? Daca nu sunt supunem la vot
proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 51 - Proiect de hotarare privind dizolvarea 9i lichidarea
Companiei Municipale Publicitate 9i Afi9aj Bucure9ti S.A. 9i
acordarea unui mandat special reprezentanjilor Municipiului
Bucure9ti in Adunarea Generali a Acjionarilor societalii Compania
Municipala Publicitate 91 Afi9aj Bucure9ti S.A. Referatul de aprobare
exista 9i este semnat de consilier general Necula Valentin 9i raport de
specialitate din partea Directiei Guvernanla Corporativa. Daca sunt
observajii pe marginea acestui proiect de hotarare? Daca nu sunt
supunem la vot proiectul.
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul 52 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr. 433/28.12.2020
privind desemnarea reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti, prin
Consiliul General al Municipiului Bucure9ti, in adunarea Generala a
Acjionarilor a Societatii de Transport Bucure9ti STB S.A. Este nevoie
sa fie Tnlocuit un reprezentant al Municipiului Bucure9ti Tn Adunarea
Generala a STB S. A. Are referat de aprobare din partea Primarului
General 9i raport de specialitate din partea Direc+iei Guvernanta
Corporativa. Daca sunt observatii pe marginea acestui proiect de
hotarare? Daca nu sunt supunem la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 53 – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de
venituri 9i cheltuieli pe anul 2021 a S.C. Energetica Sewicii Bucure9ti
S.A. Proiectul de hotirare are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate din partea Direcjiei
Guvernanta Corporativa. Daca sunt obsewa Iii pe marginea acestui
proiect de hotarare? Daca nu sunt supunem la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Multumesc tuturor colegilor pentru participarea la lucrarile 9edintei 9i
aparatului tehnic pentru sprijin. §edin+a s-a Tncheiat Ia ora 17.30.

Pre9pdfnte

Rigu Andre/Daniel

'cretar

daAiu Andrei
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