
Proces – verbal
al §edinjei Comisiei juridice §i de disciplini din cadrul Consiliului General al

Municipiului Bucure§ti din data de 19.07.2021, ora 10.30

Convocarea §edin}ei Comisiei a fost Hcuta la solicitarea domnului pre§edinte
Rigu Andrei-Daniel.

§edin Ta Comisiei s-a desH§urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferin@ Webex.

RIGU ANDREI-DANIEL
BADIU ANDREI2
BUJDUVEANU STELIAN3

4 GRAM ANAMARIA ALINA
PETRE STEFANI A5

6 mLC
CIRCA HONORIUS-EDWARD,7
ADRIAN
FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN8
CALENTARU NASI9

PREZENT
ABSENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT

P LEDINTE
HE kETAR

PREZENT
PREZENT

Ordine de zi:
Proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi a ;edinjei ordinare a

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti din data de 19 iulie 2021, ora 12,00,
in conformitate cu prevederile Dispozijiei Primarului General mr. 679/13. 07.2021
pri\?ind convocarea Consiliului General at Municipiului Bucure$ti.

1.Proiect de hotirare privind avizarea "Studiului de oportunitate
privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de cilitori,
in regiunea Bucure9ti – llfov, citre operatori regionali"

IniTiator – Primarul General at Municipiului Bucure$ti
Comisii:
- Comisia de Transport §i Mobititate Urbana
- Comisia Economicd, Buget, FirIanje §i Credite Externe
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Comisia Juridica §i cIe Disciptina

2.Proiect de hotirare privind acordarea de mandate speciale Asociafiei
de Dezvoltare Intercomunitari pentru Transport Public Bucure9ti – llfov,
pentru delegarea serviciului public de transport local de cilitori citre
operatorH regionali

Ini}iator – Primarut General at Municipiului Bucure§ti
Comisii :
- Comisia de Transport §i Mobilitate Urbana
- Comisia Economica, Buget, FirIanje §i Credite Externe

Comisia Juridicd §i de Disciplina

3.Proiect de hotirare privind avizarea contractelor de delegare a
gestiunii Serviciului Public de Transport, ’in arealul desewit de Asocia Oa de
Dezvoltare Intercomunitari pentru Transport Public Bucure§ti - llfov

IniTiator – Primarul General at Municipiului Bucure§ti
Comisii :
- Comisia de Transport §i Mobilitate Urbana
- Comisia Economicd, Buget, Finan{e §i Credite Externe
- Comisia Juridicd §i de Disciptind

4.Proiect de hotirare privind aprobarea
Sectorul Cultural Independent in Bucure§ti”

programului ”Sus+inem

Ini{iator – Primarul General at Municipiului Bucure§ti
Comisii:
- Comisia de cutturd, culte §i educajie ci\?ica, rela}ii internaTionale it

relatia cu societatea civila
- Comisia Economica, Buget, Finan}e §i Credite Externe
- Comisia Juridica ii (ie Disciptind

Proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi suplimentara a §edinTei ordinare
a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti din data de 19 iulie 2021, ora
12,00 - privind constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARX PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A

A

DE§EURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BUCURE§TI.
Inijiator – Primarut General at Municipiului Bucure§ti
Comisii :
- Comisia de ecotogie, protecTia mediutui $i igienizare
- Comisia pentru utilitdli pubtice §i satubritate
- Comisia economica, buget, fman}e §i credite externe

Comisia juridicd §i de disciplind
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Doamna Vuculescu Mioara – Expert – Direc ga AsistenTi Tehnica ;i
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Buna ziua, ne auzi Ti?

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinte Comisia juridica 9i de
disciplini din cadrul CGMB

Da, va aud, dumneavoastra?

Doamna Vuculescu Mioara – Expert – Direc ga AsistenTi Tehnici §i
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Nu perfect, dar sper sa ne auzi}i.
Sunteji prezen$ 8 consilieri din cei 9 membri ai Comisiei juridice 9i de

disciplina din cadrul CGMB, aveji cvorum pentru deschiderea §edin Tei Comisiei.
Domnul pre;edinte, va rog.

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

Vi rog frumos sa imi spuneTi posibil sa am semnalul mai slab, dar o sa Tmi
inchid camera daca este nevoie. Ne auzim mai bine acum?

Doamna Vuculescu Mioara – Expert – Direc Pa Asisten@ Tehnica §i
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Nu va auziji, se aude cu Tntreruperi.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinte Comisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGNIB

Mi auzi g mai bine acum?

Doamna Consilier Petre Stefania
sa $ili ca este ceva la dumneavoastra la CGMB, ca noi ne auzim foarte

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinte Comisia juridici 9i de
bine

disciplina din cadrul CGMB
Daca colegii ma aud asta este cel mai important, sper ca se aude ;i pe live

ca sa nu mai pierdem timpul, o sa incepem ;edinTa Comisiei juridice ;i de
disciplina.

Aveam cinci proiecte pe ordinea de zi, patru proiecte transmise in
convocator §i un proiect suplimentar.

Primul proiect de hotarare vizeaza avizarea “Studiului de oportunitate
privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local 9i de cilitori
in regiunea Bucure9ti-Ilfov citre operatori regionali”.
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Este un proiect de hotarare ini dat de catre domnul primar general, care are
referat de aprobare din partea acestuia ;i un raport de specialitate din partea
Direcjiei Transporturi. Aceasta avizare a Studiului de oportunitate este necesara
in vederea aprobarii ulterioare a contractului privind delegarea transportului
public in regiunea Bucure;ti-Ilfov.

Daca sunt observajii pe marginea acestui proiect de hotirare?

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Badulescu sunt. Nu sunt observa Pi, va rog sa asiguraji prezen}a

directorului STB la ;edin}a.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre;edinte Comisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB

Din partea atata a Primariei Municipiului Bucure;ti, cat §i TPBI, cat §i a
operatorului STB S. A. sunt ni§te reprezentan$ din cate am in}eles. sa se prezinte
din partea STB cine participa, va rog.

Domnul Teodorescu Mihai – director executiv DirecTia Transporturi
Buna ziua domnule pre§edinte, alaturi de mine astazi Tn Comisiajuridica Tl

am pe domnul Adrian Cri} - directorul general STB §i pe domnul Cornel Pieptea,
reprezentant al conducerii TPBI.

va multurnesc !

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinte Comisia juridica ei de
disciplina din cadrul CGMB

in regula, daca nu sunt observaTii din partea colegilor pe marginea acestui
proiect de hotirare care are referat de aprobare §i raport de specialitate.....

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Am eu o Tntrebare, daca imi permiteji. Nu va mai grabili a§a domnul

pre§edinte.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre§edinte Comisia juridica §i de
disciplina din cadrul C(3MB

Vi ascultarn domnul Badulescu.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Domnul Cri} sa ne spuna concret daca vis-a-vis de prevederile...ma auzi Ti?
Nu §tiu, asigura A-va. ... ce ave O, eu an internet, nu sunt la mare, nu sunt in

Grecia, deci problemele sunt pe la dumneavoastra pe acolo.
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Doamna Vuculescu Mioara – Expert – DirecTia Asisten}a Tehnica §i
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Vi auzi g cu Tntreruperi, Tnchide$ microfoanele ceilal Ii ;i sa ramana cu
microfonul deschis doar persoana care vorbe§te, va rugam frumos.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Domnule director Chri I, ma bucur sa va revad din nou §i ma bucur ca aji

reu;it sa va Tnscrie$ intre cei care in permanenTa se vor adapta la toate vremurile
§i la toate culorile politice, trecand pe langa chestiunea asta de traseism, va rog
frumos sa Tmi spune Ti in concret daca atunci cand aTi Tncheiat acest....cand a}i avut
in vedere tot ceea ce a$ pus in acel raport de evaluare ;i acest program aji reu§it
sa respecta$ intocmai punctual tocmai ceea ce prevede Regulamentul 1370/2007.

Vis-a-vis de notificarea previzuta la art. 7 din Regulament.

Domnul Crif Adrian - director general STB S.A.
Teoretic pentru ca...regulamentul . . .

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Vi rog si vorbili in microfon, va rog si vorbi Ti in microfon pentru a se

re jine foarte clar, pentru ca nu vi aud §i trebuie sa ramana acolo, sa vedem §i noi
dupa aceea. . . .

Domnul Cri} Adrian - director general STB S. A.
La elaborarea acestui contract de delegare s-a }inut cont de prevederile

Regulamentului 1370/2007 in ceea ce prive§te. .. .

Domnul Consilier Bidulescu Aurelian
Nu vi aud, sa ;ti}i.

Domnul Cri} Adrian - director general STB S. A.
Am o rugaminte pe calculatorul de acolo se aude mai bine, de ce nu

Dornnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian
Nu se aude nimic, sa §ti fi, daca cumva vorbili, nu se aude nimic.

Domnul Cri} Adrian- director general STB S. A.
Ma auziti acum?

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Acum da.
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Domnul Cri! Adrian - director general STB S. A.
La redactarea Contractului de delegare s-a $nut cont de Regulamentul

1370/2007

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Eu vreau si va intreb Tn mod concret daca formularul standard care are in

vedere ;i subliniaza ni;te obligaIii la articolul 7 alineatul 2 din acest Regulament
a fost respectat? in rest altceva nu ma intereseaza pentru ca nu rezulta de nicaieri.

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

Domnul Badulescu avem §i proiect de hotarare privind contractul de
delegare mum ne aflam la punctul I, lisaji-ma va rog frumos sa termin ce am de
spus §i dupa aceea pute}i sa interveni g.

Suntem la punctul I la Studiul de oportunitate, sunt observaTii pe marginea
acestui studiu de oportunitate?

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Domnul Rigu, dad a}i fi citit Studiul, a}i fi vazut ca la pagina care ;tiu eu,

trebuia mentionati chestiunea asta. Eu nu vorbesc aiurea ca altii. eu intreb
punctual, la Studiu sunt ca §tiu §i eu ca este vorba de punctul I unde discutam
Studiul de oportunitate, dupi aceea proiectul, numai ca. ...

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

Bun, atunci domnul director sa se refere la Studiul de oportunitate, ca
vorbea despre contractul de delegare, sa le luam pe rand.

Domnul Consilier Bidulescu Aurelian
Eu vorbesc despre Studiu §i nu discutam despre altceva. inca o data eu sunt

printre puTinii care §tiu ce vorbesc. Eu nu vorbesc de pe stanga daca trebuie sa
vorbesc de dreapta.

Domnul Cri} Adrian - director general STB S. A.
Domnul Badulescu, deci dumneavoastra va referi li la Regulamentul

1370/2007 care prevede doua posibilita}i de atribuire. O atribuire concuren}iala la
asta va referiji da? §i una pnn delegare, atribuire directa la asta va referi}i?

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Eu va aud. Eu ma refer la anun}ul obiigatoriu pe care trebuia sa Tl faceji in

conformitate cu articolul 7 alineatul 2 din Regulamentul 1370/2007, daca a fost
respectat, ca poate a fost, eu nu 1-am gisit. Eu nu spun ca nu este, ca nu 1-a$
respectat, doar vreau sa ma asigur de chestiunea asta.
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Domnul Pieptea Cornel – reprezentant Asocia}ia de Dezvoltare
Intercomunitara Transport Public Bucure9ti-Ilfov

Aceasta prevedere a fost respectata, anun}ul a fost dat.

Domnul Consilier Bidulescu Aurelian
Mi-1 pune cineva la dispoziTie pe mail parra la ;ediNa? vi rog. Atunci nu

am nicio intrebare, va rog din suflet. Rugamintea mea este sa daTi secretariatului
acest document, care sa ne parvini pe mail ;i de aici Tncolo eu nu mai am nicio
Tntrebare.

Vi mullumesc frumos, domnule consilier general Rigu, puteTi si continua g.

Domnul Cri! Adrian - director general STB S. A.
Multumim si noi.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel – Pre9edinte Comisia juridica §i de
disciplina din cadrul CGMB

Asa cum domnul Bidulescu a solicitat mentionez si eu in calitate de
pre§edinte sa se trimita acest document pentru ca domnul Badulescu §i ceilalli
colegi sa se asigure de Tndeplinirea acestei obliga Qi.

Daci nu mai sunt alte observajii, o sa rog aparatul tehnic sa supuna la vot
acest proiect de hotarare .

Proiect de hotirare privind avizarea 'tStudiului de oportunitate privind
delegarea gestiunii sewiciului public de transport local de cilitori, in
regiunea Bucure§ti – llfov, citre operatori regionali"

Pe fi§a de vot sunt 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 3 ab+ineri (Circa
H., Calen+aru N., Bidulescu A.), proiectul de hotirare de la punctul numirul
1 are aviz favorabil.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi - proiect de hotirare privind
acordarea de mandate speciale Asocia+iei de Dezvoltare Intercomunitari
pentru Transport Public Bucure9ti – llfov, pentru delegarea sewiciului
public de transport local de cilitori citre operatorii regionali.

Acest proiect de hotarare este inijiat de catre primarul general, are ata§at
referat de aprobare semnat de catre acesta §i un raport de specialitate redactat de
catre Direcjia Transporturi.

Daca sunt observa}ii pe marginea acestui proiect hotarare?
Nu sunt observa Iii din partea colegilor, va rog frumos sa spIIneji la vot.
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Pe fi§a de vot sunt 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 3 abjineri (Circa
H., Calenjaru N., Bidulescu A.), proiectul de hotirare de la punctul numirul
2 are aviz favorabil.

Urmatoru! proiect de hotarare vizeaza avizarea contractelor de delegare a
gestiunii Sewiciului Public de Transport, in arealul desewit de Asocia ga de
Dezvoltare Intercomunitari pentru Transport Public Bucure9ti – llfov.

Este un proiect de hotarare ini}iat de catre primarul general care are ata§at
un referat de aprobare semnat de catre acesta §i un raport de specialitate redactat
de catre Direc}ia Transporturi, Direc jia Patrimoniu, DirecTia Generala Economica
§i Direc Pa Guvernan@ Corporativa.

Mai men}ionez ca acest proiect de contract de delegare a primit aviz pozitiv
din partea Consiliului Concuren Tei ;i ca a fost Tn dezbatere publica pentru peste o
luna §i jumatate timp Tn care s-au organizat doua dezbateri publice §i s-au primit
diverse observaOi pe marginea acestuia, prin urmare au fost redactate ni§te
amendamente la acest proiect de hotarare care au fost transmise citre to}i
consilierii

Daca sunt observa gi pe marginea acestui proiect de hotarare va ascult.
Nu sunt observa Bi din partea colegilor, va rog numos, sa spurred la vot.

Pe fi§a de vot sunt 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 3 abjineri (Circa
H., Calenfaru N., Bidulescu A.), proiectul de hotirare de la punctul numirul
3 are aviz favorabil.

Proiectul numarul 4 de pe ordinea de zi a ;edinjei Comisiei de astazi este
hotararea privind aprobarea programului ”Susjinem Sectorul Cultural
Independent in Bucure§ti”.

Este un proiect de hotarare inijiat de catre primarul general, are ata§at un
referat de aprobare semnat de catre acesta §i un raport de specialitate de la Direc ga
Cultura. fnvatamant, Turism

Practic este un proiect de hotarare, o schema de ajutor de stat prin care se
aloca o suma totala de 3 milioane lei pentru Sectorul Cultural Independent, tran§a
care poate fi accesati de catre un solicitant aind de maxim 75000 lei.

Aceasta schema de ajutor de stat a primit aviz de la Consiliul Concuren}ei
;i de asemenea un aviz §i de la Comisia Europeana care nu are observa gi cu privire
la acordarea acesteia §i prin urmare se poate face.

Daca sunt observa gi pe marginea acestui proiect de hotarare?
Nu sunt observaTii, pute Ti sa supuneji la vol

8



Pe fi9a de vot sunt 5 voturi pentru, 0 voturi Impotrivi, 3 abjineri (Circa
H., Calen+aru N., Bidulescu A.), proiectul de hotirare de la punctul numirul
4 are aviz favorabil.

Ultimul proiect de pe ordinea de zi a §edin Tei Comisiei este un proiect de
hotarare suplimentar respectiv proiect de hotirare privind constituirea
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU
GESTIONAREA INTEGRATA A DE§EURILOR MUNICIPALE iN
MUNICIPIUL BUCURESTI.

Un proiect ini dat de catre primarul general care are referat de aprobare
semnat de catre acesta §i raport de specialitate de la DirecTia Generala Servicii
Publice, practic este un proiect de hotarare prin care se aproba statutul acestei
Asocia Iii care este formata din toate cele §ase Sectoare ale Municipiul Bucure;ti
;i Municipiul Bucure§ti prin primarul general §i care dore§te sa desH;oare
activita y care sa asigure o gestiune integrati §i coerenti a de§eurilor Tn Municipiul
Bucure§ti.

Acest proiect de hotarare a fost Tn consultare publica, timp in care s-au
primit observa Iii pe marginea acestuia, daci sunt observa gi §i din partea colegilor
din Comisie, va rog, va ascult.

Nu sunt observa Hi, va rog frumos sa supune Fi la vot.

Pe fi?a de vot sunt 5 voturi pentru, 2 voturi impotrivi (Circa H.,
Bidulescu A.), I ab{inere (Calenjaru N.), proiectul de hotarare aflat pe
ordinea de zi suplimentari are aviz favorabil.

Mullumesc pentru participare stima li colegi, declar §edin li Tnchisa.

§edin}a Comisiei juridice §i de disciplina din cadrul CGMB s-a incheiat la
ora 10.55.

PrI (e)

D Badiniel

Expert, grad superior
Vasilescu Floarea
Vuculescu Mioara


