Proces – verbal
al §edinTeiComisiei juridice §i de disciplina din cadrul CGMB din data de
06.07.2021, ora 11.15

Convocarea §edinjeiComisiei juridice §i de disciplina a fost Hcuta la

solicitarea domnului pre§edinteRigu Andrei Daniel .
§edin}a Comisiei s-a desH§urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferinTa Webex.
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Au fost invita$ directorii §i ;efii de sewiciu ai direc}iilor din cadrul

aparatului de specialitate al primarului general care au Tntocmit rapoartele de
specialitate ale proiectelor de hotirari.

Ordinea de zi :
Proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi a 9edinTei extraordinare,
convocata de indata, a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti din data de
06 iulie 2021, ora 12,00, in conformitatecu prevederileDispozi bei Primarului

General nr. 645/06.07.2021privind convocareaConsiliului General al

Municipiului Bucure;ti §i a ;edinjei extraordinare, convocata de Tndata, a
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti din data de 06 iulie 2021, ora 16,00,
(§edinTa convocat3 de consilieri generali din cadrul CGMB) in conformitate cu
prevederile art. 133 alin. (2) lit. b), art. 134 alin. (1) lit. b), alin. (4), alin. 5 art.
135, art. 136 alin (10) din Ordonanja de UrgenTa a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modincarile 9i completarile ulterioare (convocator
inregistrat la Cabinet Secretar General cu nr. 2488/02.07.2021.
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1.Proiectul de hotarareprivind aprobarea tarifelor de depozitare a de;eurilor
municipale ;i de;eurilor similare care provin numai din Municipiul Bucure§ti
Ini gator – Consilieri Generali
Comisii :
- Comisia Economic& Buget, Finanje §i Credite Externe
- Comisia de Ecologie, Protecjia Mediului ;i Igienizare
- Comisia pentru utilita$ Publice §i Salubritate
- Comisia Juridici ;i de Disciplina

2. Proiect de hotarare pentru modificarea §i completarea Hotirarii

Consiliului General al Municipiului Bucure Pi nr. 59/2017 privind aprobarea
tarifelor de inchiriere pentru evenimentele care se desH;oara pe Arena Na}ionala

Inigator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii :
- Comisia Economica, Buget, Finan Te§i Credite Externe
- Comisia Juridici $i de Disciplina

3. Proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a 9edinjei extraordinare,
convocata de Tndati, de la ora 16,00 – privind aprobarea tarifului de depozitare
a de;eurilor municipale ;i de9eurilor similare care provin numai din municipiul

Bucure§tila DepozitulEcologicVidra – punerein aplicareSentinTacivila nr.
2885/17.04.2019

Initiator – Consilieri Generali PSD
Comisii :
- Comisia pentru utilita$ Publice §i Salubritate

Comisia de Ecologie, Protec}ia Mediului §i Igienizare
- Comisia Economica, Buget, Finan Te;i Credite Externe
Comisia Juridica $i de Disciplini
Doamna Vuculescu Mioara – Expert – Direcfia AsistenTa Tehnica §i
Juridica – Serviciul Asistare Comisii
Buna ziua, sunt 7 consilieri prezen$ din 9 membri ai Comisiei. Domnul
pre;edinte, va rog.
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinteComisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
Perfect, Tnseamni ca avem cvorum §i putem Tncepe §edin}a.

Avem 3 proiecte de hotarari, 2 pentru o ;edinTi de indata convocata de
Primarul General la ora 12.00, untIl pentru §edinTa extraordinara convocata de

grupulconsilierilorPSD pentruora 16.00.

O sa Tncepem cu proiectele de hotirari pentru ;edin}a de la ora 12.00. sa o
luim Tntr-oordine.
2

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
De ce? Eu zic si incepem cu ce a fost investit Consiliul prima oara, asta
este ordinea de drept, pentru ca oricum nu e nicio discujie minima pe ea, dupa
care eu o sa va parasesc de aceea parerea mea este ci asta este ordinea de drept.
Sigur pentru mIll$ dintre dumneavoastra chestiunileastea sunt a§a o baliverna,
a§a ci daca alegeg dumneavoastra avand Tn vedere ci mai ave$ un pic trei ani ;i
vi mai bucuraji de chestiuneaasta. Deci cu ce Tncepemcu ce a convocat la 12.00
Primarul sau cu ce am investit noi prima oara acum vreo saptamana Consiliu
General ?
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinte Comisia juridica 9i de
disciplina din cadrul CGMB
Vi ofer posibilitatea si procedam Tn felul acesta, sa votam cu ce Tncepem
ca si fie democratic

dad

vre Ti . . . . . .

Domnul Consilier Bidulescu Aurelian
Democratic nu Tnseamnaca este §i legal.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinteComisia juridica §i de
disciplini din cadrul CGMB
Vreti sa
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Ca idee domnul Rigu, $ili ca nu ma cobor la mintea la multi lume de acolo.
Era o chestiune doar a9a de rigoare, daca vre Ti, restul nici nu conteaza. PuteTi sa
incepe}i cu ce .. . .

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinteComisia juridica ?i de
disciplini din cadrul CGMB
Mai avem nu mai puOn de 30 de minute parrala ;edinja de la ora 12.00
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Dar nu este vina mea ca sunteli harcea-parcea cu toate, incepeTi tarziu, nu
puteTisa va organizaTi, astavi reprezinti. . .
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinte Comisia juridici §i de
disciplina din cadrul CGMB

Domnul Bidulescu eu am intrat Tn §edin@in acela;i amp cu

dumneavoastra,deci nu cred ca la mine vi referili sau la ceilalli colegi din
Comisie.
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Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Atunci

nu mai convoca$

dumneavoastra.

1a 9i cincisprezece

§i sa vin cum vre}i

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinteComisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
incepem cu proiectele de hotarari pentru §edin}a de la ora 12.00.
Primul proiect

Proiect de hotirare privind aprobarea tarifelor de depozitarea

de§eurilor municipale §i de§euriIor similare care provin numai din

Municipiul Bucure§ti.
Este un proiect de hotarareini}iat de consilieri generali, are referat de
aprobare ;i documente anexate. De asemenea s-a anexat §i un raport de
specialitate din partea direcTietde specialitate. Daca sunt observagi pe marginea
acestuiproiect de hotirare?

Dornnul Consilier Badulescu Aurelian
Vi rog frumos sa consemnaji faptul ca in acest moment Consiliul General
al Municipiului Bucure§ti nu mai are contract cu Eco-SIId, motiv pentru care
grupul consilierilor generali PSD se va abUne in aceasta§edinji.
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinteComisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
sa consemnam
Abe observadi? in regula.
Atunci sa supunem la vot primul proiect de hotarare de pe ordinea de zi a
comlslel .

Pe fi§a de vot sunt4 voturi pentru, 1 vot Tmpotrivi (Bidulescu A.) §i I
vot ab+inere (Circa H.).
Proiectul de hotarare are aviz favorabil.

Domnul consilier Badiu Andrei nu 9i-a exprimatop}iuneade vot pe acest
prorect.
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinte Comisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
Voiam si mentionez relativ de observatia domnului Badulescu este ca
aceste tarife, care se aproba prin hotararea care a primit aviz favorabil sunt
aferente anilor 2016, 2017, ca exista un litigiu in momentul de fala cu privire la
valabilitatea contractului dintre Primaria Municipiului Bucure;ti §i Eco-Sud S.A.
care nu s-a finalizat §i ci exista o Sentinji judecitoreasca din 2019 ramasa
definitiva Tn 2020 care stabile§te obliga$a Consiliului General sa solulioneze
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cererea Eco-Sud de majorare a tarifului cerere depusa Tn 2016 ;i actualizata Tn
20 17. Practic aceasta hotararevine sa solu}ioneze respectiva cerere de majorare ;i
proiectul de hotarare pentru ;edin Taconvocata la ora 16.00 de grupul consilierilor
PSD spIIne acela9i lucru. fmi inchipui ca pentru acea hotarare, pentru acea 9edinTa
ave$ aceea§i opinie ca contractul cu Eco-Sud nu este Tnvigoare?

Domnul Consilier Bidulescu Aurelian
Domnul Rigu, faceji prea mult pe de§teptul.va rog eu frumos, eu §tiu ce
este Tn documente. nu faceti durnneavoastra ancheta cu mine. Dad-va masca aia
jos sa va vid §i eu faTa,ca sunteTi singur Tn camaru@acolo 9i nu are rost sa va
chinui Ti ;i doi, eu nu sunt obligat sa vi raspund dumneavoastra ca nu sunteli organ

de ancheta
cat despre ceea ce spun, eu am...cum sa vi spun eu, am raspunderea la
ceea ce vorbesc, nu trebuie sa ma TntrebaTidumneavoastrace o si fac eu la ora

16.00. Eu nu vi Tntrebpe dumneavoastrace faceji la ora 12.00Da! A§a, deci

haide$ sa ne limitam la ce avem de vorbit. Mai departe, treced la punctul 2 de pe
ordinea de zi, ca o sa vi spun eu ce fac la ora 16.00 9i o sa vede$ dumneavoastra
ca ceea ce spun eu este Tntemeiatca Tntotdeauna,ca daca nu voiam eu sa va bat la
u§a dormeaji toTi acolo §i plateam de ne ies ochii §i a§a trebuie sa platim daca nu
avem noroc in calea de atac ca am vizut despre ce e vorba, da, ca sa definesc.....

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinteComisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
A;a cum avem de gand oricum sa o fac trecem la urmatorul proiect de pe
ordinea de zi si anume:

Proiect de hotirare pentru modificarea§i completareaHotirarii

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 59/2017privind aprobarea

tarifelor de Inchiriere pentru evenimentelecare se desfi9oari pe Arena
Nationali
Este o hotarare pan care se modifica nivelul tarifelor de inchiriere Tnsensui

in care se stabilesc ca sunt tarife minime de Tnchiriere,plus alte modificari ce
vizeaza unde se vor incasa sumele pentru evenimentele care se desH§oara pe
Arena Najionala §i ce entitate va Tncheia, v-a semna aceste contracte.
Proiectul are referat de aprobare din partea inijiatorului Primarul General §i
raportul de specialitate din partea Direcjiei Generale Investijii §i Direc}iei
Generale Economice.
Daca sunt observa di pe marginea acestui proiect de hotarare?
Nu sunt obsewa Iii pe marginea acestui proiectului de hotarare.
Vi rog frumos sa supune$ 1avot.

Pe fi;a de vot sunt5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi 9i 2 abjineri
(Bidulescu A., Circa H.).
Proiectul de hotarare are aviz favorabil.
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La ora 11.42 a intrat pe platforma online de videoconferinjd Webex
doamna consilier Petre §tefania.
La §edinja Comisiei sunt 8 consilieri prezenji.
Domnul Consilier Rig.u Andrei Daniel – Pre9edinteComisia juridic3 9i de
disciplina din cadrul CGMB
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi a §edinjeiComisiei juridice este
proiectul de hotarare ini}iat de grupul consilierilor PSD.
Este un proiect de hotarare, imediat va spun, ce vizeaza aprobarea
tarifului de depozitare a de§eurilor. .... .
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
A; vrea secretariatul sa Tl invite pe domnul Istrate, va rog frumos, ca 1-am
vazut pe acolo prin camera, pentru ca dumnealui vreau sa ma adresez.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinteComisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
Domnul Badulescu aveTiintrebari pentrudomnul Istrate?
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
De aceea l-am rugat si vina.
Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinteComisia juridica 9i de
disciplina din cadrul CGMB
Este domnul Istrateacolo sau Tla§teptamsa vini?
Nu vi aud. Nu cred ca aveji microfonul pornit.

Doamna Vuculescu Nlioara – Expert – Direcga Asisten@Tehnica §i

Juridica – Serviciul Asistare Comisii
Nu este aici, dar daca dori$ il chemam.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinteComisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB

Da, va rog.

Doamna Vuculescu Mioara – Expert – Direcfia Asisten@Tehnica ;i

Juridica – Serviciul Asistare Comisii
Sigur
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Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinte Comisia juridica 9i de
disciplina din cadrul CGMB
Pana sose§te domnul lstrate, domnul Badulescu, daca se poate, daci dori$
sa raspundeg la o curiozitate juridica. in proiectul de hotarare pe care 1-aTi.....
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
A9 preferanu in cadrul acesteidisculii, dacavreji ma sunaTipe telefon.

Domnul Istrate, va salut. Atenjie domnul Badiu, nu facem anchete.
Anchetele se fac la DNA, pe acolo pe unde face Ciceala reclamagi, pe la ANI, pe

IInde face colega dumneavoastra, ca asta estemeseria dumneavoastra.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinteComisia juridica ;i de
disciplina din cadrul CGMB
Nu §tiu la ce anchete vi referig. Eu am pus o Tntrebare,avand Tnvedere ca
suntem TnComisiajuridica.
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Nu Tmi puteji dumneavoastra mie intrebiri. . . . . .
Domnul Istrate.

Domnul Istrate Daniel - Director general- DirecTia Generali Servicii

Pub lice
Vi ascult, va rog.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
....semnat de domnia voastra prin care in}eleg ci atunci cand aTi primit
proiectul de hotarare nu a$ primit ...sau ce nu a$ prima, de nu a}i putut sa face$
referatul de specialitate, ca nu injeleg din hartia asta? Ce nu aji putut
dumneavoastra sa faceji? Ca idee, ca oricum ce votam Ia 12.00, votim §i la ora
16.00, nu asta este problema.
Domnul lstrate Daniel - Director general - Direc}ia Generala Servicii
Publice
Deci, nu am primit in§tiinTarede la primar, Tncuviinjare. §eful meu direct
este domnul primal
Dornnul Consilier Badulescu Aurelian
A§a §i ce in§tiinjare si vi dea? Nu v-a dat voie sau ce, ca nu injeleg?
Domnul Istrate Daniel - Director general - DirecTia Generala Servicii
Publice
Nu este vorba de voie, este vorba de hartie, cu care ne. . .
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Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Pai nu, dumneavoastra spIIne$ a;a: atenTie urmeaza sa avem ni9te....am

vazut ci s-a mai practicatchestiuneaasta ;i 9tiTi ca eu nu suntun stangacial
dreptului 9i nici al administrajiei domnul Istrate. Dumneavoastra imi serieji mie
aici ca avand in vedere faptul ci nu a fost trimis referatul nu pute$ sa faceji ceva.

Pai referatul ala sau ce trebuia, cine trebuia sa vi-1 dea? Nu trebuia sa TI faceji
durnneavoastra?Eu nu stiu.
Domnul Istrate Daniel - Director general - DirecTia Generala Servicii
Publice
Propunerea nu a venit de la domnul primar, a venit de la dumneavoastra.
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Corect ;i.. conform art. 136, alin. 2 dumneavoastraeraji obiigat sa faceji
ni§te chestiuni, atat dumneavoastra, cat ;i primarul cat §i secretarul.

Domnul Istrate Daniel - Director general - Direcjia Generala Servicii
Publice
Domnul primar nu m-a Tmputernicitsi fac treaba asta.
Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Domnule, pe dumneata nu trebuie sa te Tmputerniceasca primarul,
dumneata trebuie sa faci ce spune legea.
Vi multumesc frumos domnu! Istrate.

Domnul Istrate Daniel - Director general - Direcba Generala Servicii
Publice
Multumesc !

Domnul Consilier Bidulescu Aurelian
Cu respect.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinteComisia juridica ;i de
disciplina din cadrul CGIVIB
Alte intewengi pe marginea proiectului de hotarare?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Scuze. o scurta interventie voiam.
Conform Codului Administrativ §tiu ca m-am lovit de acel articol, trebuie
sa stabileasca Secretarul general Tmpreunacu Primarul general care sunt direc}iile
care trebuie sa emin rapoarte de specialitate §i cred ca se refera domnul director
Istrate la aceasta adresa care trebuie sa vina prin DATJ ;i prin Secretarul general,
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Primarul general sa stabileasci care sunt direcjiile de specialitate care trebuie sa
ne trimita raportul de specialitate pentru fiecare proiect de hotarare.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinte Comisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB
Mullumesc pentru intervenTie.Daca nu mai sunt alte observa}ii va rog sa
supune$ 1avot proiectul de hotarare ini bat de grupul consilierilor PSD.

La ora 11.44 a ie§it de pe platforma online de videoconferinji Webex
domrtul consilier Badutescu Auretian.
La §edin}a Comisiei sunt 7 consilieri prezenji.

Pe fi§a de vot sunt2 voturi pentru, 3 voturi Tmpotrivi (Badiu A, Rigu
A, Bujduveanu S.) §i 2 abjineri (Florescu A., Petre §.).
Proiectul de hotarare are aviz nefavorabil.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinteComisia juridica ;i de
disciplina din cadrul CGMB
MIll}umesc pentru asisten}a tehnica. Nu mai sunt alte proiecte pe ordinea
de zi a §edinTei.
Declar sedinta inchisa
§edin}a Comisiei juridice §i de disciplina din cadrul CGMB s-a Tncheiat la
ora 11.47.

PrQ92di de

Rigu Apd di Daniel

Expert, grad superior
Vasilescu Floarea
Vuculescu Mioara

ecretar
liu Andrei

