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(
Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Buna dimineata. Astazi avem sedinta de consiliu, Tnainte de aceasta

ne Tntalnim Tn 9edin+a comisiei juridice. Sunt 26 de proiecte pe ordinea de
ZI

Punctul 1 - Proiect de hotarare privind alegerea pre9edintelui de
9edin$ a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti pentru
§edinja ordinara din data de 02.08.2021. Daca sunt observa Iii cu privire
la acest proiect? Daca nu, va rog sa supuneji la vot.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri avizul este favorabil.

Punctul 2 - Proiect de hotirare privind aprobarea actului adijional
nr. 5 la contractul de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 incheiat cu
McDonald-s Romania (actual Premier Restaurants Romania S.R.L.).
Acest proiect a mai venit de cateva ori, pe agenda Consiliului General,

in vederea negocierii termenilor colaborarii asocierii Tntre Primaria
Municipiului Bucure9ti 9i McDonald-s Romania pentru restaurantete
McDonald-s din Bucure9ti, au fost mai multe hotarari de prelungire a
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actualei Tntelegeri, in vederea negocierii termenilor pentru perioada
urmatoare, acum din documenta{ie Tnjeleg ca s-a ajuns Ia o concluzie,
agreeaza ni9te termeni, ambele par+i pentru colaborarea pe urmatorii 15
ani. Daca este vreunul dintre colegi care dore9te sa ia cuvantul. Proiectul
de hotarare este initiat de Primarul General, are atasat referatul de
aprobare, are raport de specialitate de la Direc{ia de Patrimoniu - Serviciu
Concesionari. Daca nu sunt observatii, va rog supunem la vot.

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

Punctul 3 - Proiect de hotirare privind aprobarea proiectului
„Caravana mobili de vaccinare“. Avand Tn vedere ca campania de
vaccinare, numarul persoanelor care se vaccineaza a scazut este necesar
sa luam masuri suplimentare 9i acest proiect vine in ideea de a sustine
campania de vaccinare, de a sustine persoanele care doresc sa se
vaccineze prin facilitarea realizarii acestei vaccinari astfel Tncat sa le fie
cat mai u9or, practic aceasta caravana se va mi9ca prin ora9 astfel Tncat
oamenilor sa le fie cat mai usor sa se vaccineze, daca doresc acest lucru
Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General care este
initiatorul 9i un raport de specialitate de la Directia Generala investi Iii 9i de
la Administratia Spitalelor 9i Serviciilor medicale Bucure9ti. Daca sunt
observajii cu privire la acest proiect? Nu sunt. va rog sa spuneji la vot.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 1 abtinere avizul este
favorabil.

(

Urmatoarele patru proiecte de pe ordinea de zi vizeaza
modificarea unor hotarari ale Consiliului General, 846,847,848 si 849 cu
privire la achizijionarea de autobuze etectrice necesare Tmbunatalirii
transportului public. Tn referatul de aprobare transmis de initiator, Primarul
General se precizeaza ca este necesara actualizarea proiectului, studiului
de oportunitate, cu privire la aceste autobuze electrice, deoarece a trecut
o perioada destul de lunga, aproape 3 ani de la stabilirea prejului
estimativ. Daca sunt alte observatii sau detalii care pot fi oferite de colegii
din comisie, pentru aceste proiecte de hotarare?

(

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotirarii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 846/12.12.2018
privind aprobarea proiectului “Achizijionare autobuze electrice
necesare Tmbunatalirii transportului public de calatori pe traseele
300, 330 9i 335“ 9i a cheltuielilor legate de proiect. Proiectul are raport
de specialitate de la Directia Management Proiecte cu Finantare Externa,
prin urmare are documentatia necesara.
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 5 – Proiect de hotirare privind modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 847/12.12.2018
privind aprobarea proiectului “Achizijionare autobuze electrice
necesare imbunatalirii transportului public de calatori pe traseele
173, 311, 336, 381 9i 601 “ 9i a cheltuielilor legate de proiect. Are raport
de specialitate 9i referat de aprobare.

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

Punctul 6 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 848/12.12.2018
privind aprobarea proiectului “Achizijionare autobuze electrice
necesare imbunitalirii transportului public de calatori pe traseele
137 9i 138” 9i a cheltuielilor legate de proiect. Are raport de specialitate
9i referat de aprobare.

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

Punctul 7 - Proiect de hotirare privind modificarea Hotirarii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 849/12.12.2018
privind aprobarea proiectului “Achizijionare autobuze electrice
necesare imbunitijirii transportului public de calitori pe traseele
312, 313, 368 9i 385“ 9i a cheltuielilor legate de proiect. Are raport de
specialitate 9i referat de aprobare.

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

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de
Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Coljea, Bd. I. C. Bratianu
nr. 1, Sector 3, Bucure§ti. Se stabilesc indicatorii tehnico economici Tn
baza carora se stabilesc urmatoarele operatiuni pentru obtinerea
autorizatiei de incendiu la Spitalul Coltea. Proiectul are referat de
aprobare din partea Primarului General 9i raport de specialitate de la
Directia Investitii 9i de la ASSMB. Daca sunt observatii cu privire la acest
proiect? Nu sunt. va rog, votati.

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

Punctul 9 - Proiect de hotirare privind aprobarea Listei spajiilor
medicale disponibile Tn incinta imobilelor Tn care T9i desfa9oara
activitatea medicali unitatile sanitare aflate in administrarea
Administrajiei Spitalelor 9i Serviciilor Medicale Bucure9ti, ce
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urmeaza a fi Tnchiriate prin licitajie publici . Sunt 4 spitale din cadrul
ASSMB: spitalul Profesor Doctor Dan Teodorescu, Spitalul sfanta Maria,
Spitalul Colentina, Spitalul Theordor Burghele, spatii care pot fi Tnchiriate
prin licitatie publica Tn vederea obtinerii de venituri de catre ASSMB,
proiectul are referat de aprobare din partea Primarului General 9i raport
de specialitate de la ASSMB, daca sunt observajii? Nu sunt. Votati, va rog.

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

Punctul 10 - Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activitiji nonprofit de
interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru
domeniul: Protecjia Mediului inconjurator 9i Animalelor. Acest proiect
este inijiat e Primarul General, are ata9at un referat de aprobare, are
raport de specialitate din partea direc{iei competente. Acest proiect este
foarte necesar sa fie desfa9urat, deja suntem la jumatatea anului 9i
proiectele cu finanjare nerambursabila, nu au intrat Tn etapa de depunere
9i evaluare. Totu9i aici am chemat directorul directiei juridice 9i directorul
direcjiei economice pentru a raspunde la eventuale Tntrebari, daca colegii
au Tntrebari sau nelamuriri cu privire la acest proiect de hotarare va rog
frumos sa le adresati.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Buna dimineata, eu voiam sa pun Tntrebari pe proiectul 11. Pe

proiectul 10, in Comisia de mediu am discutat cu directori din aparat de
la Direcjia juridica 9i Direc+ia economica era vorba pe acest proiect despre
faptul ca se limiteaza accesul persoanelor fizice prin faptul ca se solicita
documente care tin de PFA-uri.

(

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Vorbim de proiectul 10 acum.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Vorbim de proiectul 10. Legea 350 spune ca fondurile

nerambursabile ....sunt doua categorii de persoane care pot sa
beneficieze de fonduri nerambursabile, persoane fizice sau persoane
juridice fara scop patrimonial, care desfa9oara activitati cu scop lucrativ.
Este strict interzis prin Legea 350 sa acorzi entitatilor care desfa9oara
activitali economice Tn scop lucrativ 9i am solicitat un amendament, de la
Directia Relatia cu ONG-uri, nu stiu Tn ce stadiu sunt cu elaborarea
amendamentului. De fapt prin regulamentul pe acest proiect se limiteaza
la PFA-uri 9i nu este corect pentru ca persoanele fizice autorizate
desfa9oara activita li cu scop lucrativ. Am solicitat un amendament de la
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Directia Relatia cu ONG. Directia de Mediu si nu stiu Tn ce stadiu este cu
elaborarea acestui amendament. sa scoata din lista cu acte necesare
acele acte referitoare Ia PFA-uri, ca sa nu limitam accesul persoanelor
fizice. Pe proiectul 11 o sa iau cuvantul apoi dupa ce supunem la vot 9i
daca domnul director de la Directia juridica vrea sa spuna opinia pe acest
aspect

Domnul lordache Adrian - Directia Juridic
Buna dimineata. Proiectul este la initiativa Directiei de Mediu.

consider ca a9a au apreciat la acel moment, Tn ceea ce prive9te
amendamentul va spun sincer nu cunosc nimic, nu a venit la avizat, ceva
in sensul de modificare a acestui proiect de hotarare. Consider ca este un
Tnceput faptul ca urmeaza sa fie un amendament 9i poate fi Tmbunatalit
proiectul este un lucru bun. A9tept pana Tncepe 9edinta, daca se cere un
punct de vedere.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dumneavoastra ce parere aveti? Am dreptate? Sunt doua categorii,

persoane fizice 9i persoane juridice fara scop patrimonial, conform Legii
350/2005.

Domnul lordache Adrian - Directia Juridic
in momentul de fa{a nu am regulamentul, am doar o lista din raportul

de specialitate. Legea poate fi interpretata, o sa iau legatura acum dupa
sedinta, cu dumneavoastra cu cei de la mediu. sa vedem daca au lucrat
in acel sens.

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
Domnule director, nu 9tiu cat de mult se pricep cei de la mediu, chiar

e o chestiune care tine de juridic.

Domnul lordache Adrian - Directia Juridic
E vorba 9i de oportunitate, nu este chestia strict de juridic. Eu

consider ca asa a fost si inainte.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Eu nu discut de oportunitate, eu discut de legalitate Tn sensul Tn care

daca este a9a cum spune doamna Gram, noi aici trebuie sa dam un aviz,
Tntr-adevar PFA-urile sunt forme de organizare Tn scop comercial.
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Legea nu fmi permite sa aprob cereri din partea persoanelor
juridice, am o problema cu proiectul acesta.

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
Pana la Tnceputul 9edintei o sa aveji, nu 9tiu daca e vorba de

amendament sau punct de vedere.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
Acum vad la paginile 14 9i 15 din regulament, ca documenta jie

solicitata pentru persoane fizice se Gere certificatul constatator de la
Registrul Comerjului, certificatul de Tnregistrare fiscala, certificat de
atestare fiscala, documente care tin de persoane autorizate sau persoane
juridice, societa{i, care oricum nu intra sub incidenja acestei legi.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Articolul 28 din Regulament ar trebui modificat, acela cu lista de acte

necesare. Prin solicitarea acestor documente care sunt obligatorii
restrictioneaza accesul persoanelor fizice, mi se pare complet incorect. Se
refera la persoane fizice 9i motivare care mi-a venit, 9tili ca nu putem face
contract de munca, cum le viram banii?

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Tnteleg ca este cineva din partea comisiei de mediu, sau de la Direc+ia

ONG.

(

Doamna Andrei Alina – Director Directia Relatia cu ONG, Sindicate
si Patronate

Noi am depus un amendament vineri, imediat dupa 9edinja de
ecologie, am depus astazi 9i o completare, am trimis Ia Cabinet Primar
General si in atentia doamnei Ciceala, daca doriti vi-1 dau si
dumneavoastra pe e-mail.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Deocamdata acest amendament nu a ajuns Ia noi. Avand in vedere

ca se cere avizul pe o anumita forma a proiectului de hotarare care nu
este conforma cu legislatia, cu Legea 350/2005. Pana la sosirea
amendamentului asta avem asupra ceea ce sa ne pronuntam prin urmare
daca nu mai sunt Tntrebari, daca numai sunt observatii din partea colegilor
o sa supun la vot cu rugamintea sa !ineji cont de faptul ca in momentul de
fata art. 28 din regulament nu este conform cu legea 350/2015, pentru
aceasta finanjare non profit 9i sa votam Tn consecin R, ulterior daca
primim acest amendament avem posibilitatea sa votam favorabil proiectul
in sedinta Consiliului General.
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Doamna Andrei Alina – Director Directia Relatia cu ONG, Sindicate
si Patronate

A9 vrea sa fac o clarificare pe ceea ce s-a discutat Tn Comisia de
ecologie 9i dupa ce ne-am adunat 9i noi toate informatiile 9i ne-am uitat 9i
la alte primarii cum procedeaza. Directia noastra a scris PFA pentru ca
legea nu este clara 9i nu are nici un grad de predictibilitate Tn acest sens
si anume la articolul 21 alin. 2 „fiecare unitate finan{atoare are dreptul de
a cere a solicitanjilor prezentarea de documente care dovedesc
eligibilitatea 9i documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
Tnregistrare ca persoana juridica sau de Tnregistrare sau apartenenja din
punct de vedere profesional“. in acest considerent noi ne-am gandit ca la
o persoana fizica, am scris autorizatia, Tnjelegem ca nu este Tn regula am
scos asta de aceea am 9i facut amendamentul dar la o persoana juridica
ca atare Hind, trebuie cerut oricum o forma de atestare de calificare sau
de o competenta Tn domeniu 9i acest lucru se afla 9i Tn oglinda cu ceea ce
cerem pentru persoanele juridice fara scop patrimonial asociatii 9i funda Iii
unde Ie cerem sa aiba competente Tn domenii 9i atunci Ia o persoana fizica
ea nu poate fi pur 9i simplu o persoana fizica de pe strada care vine sa
acceseze fonduri nerambursabile de la Primaria Municipiul Bucure9ti 9i
trebuie sa dovedeasca o atestare Tn acest domeniu chiar daca este o
diploma de studii, un curs, experien$ in domeniu. La persoanele fizice
este obligatoriu sa le cerem actele de identificare pentru ca noi viram bani
publici 9i atunci nu putem sa acordam aceste finan+ari pur 9i simplu unei
persoane fara sa 9tim ce este cu ea 9i de unde putem sa o luam.
Executivul nu o sa T9i asume acest lucru, pentru ca nu ai cum, sa dai bani
publici de la primarie, unei persoane care vine cu o idee, fara sa aiba
competen Ia in domeniu 9i fara sa poata fi identificata ulterior. in ceea ce
prive9te cheltuielile salariale acestea nu pot fi decontate, adica angajarea
in cadrul PMB se face doar Tn conformitate cu Ordonanta 57 si cu Codul
Muncii, altfel nu poate fi, nu exista varianta Tn care poate fi decontata.

(

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
Sunt foarte multe categorii profesionale deci cu siguranji veji avea

de unde sa ii luati. Ei se Tnregistreaza la ANAF, sunt a9a foarte multe
categorii profesionale, cu siguranta veji avea de unde sa Ti luati. Legat de
dovedirea experien jei sau calificari Tncercaji sa folositi ce folose9te 9i
Registrul comerjului, respectiv o diploma de studii sau o adeverinta care
sa ateste o experienji.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cere{i act de identitate, acte doveditoare pentru studii, in nici un caz

nu trebuie sa fie angajata de primarie persoana care T9i ca9tiga proiectul,
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aveti un contract de finanjare platiti banii pentru acel proiect Tn baza unui
contract de finan+are. Noi nu vrem sa umflam organigrama PMB.

Doamna Andrei AlfLa- Directia Relatia cu ONG, Sindicate si
Patronate

in conformitate cu regulamentul se deconteaza cheltuieli salariale,
pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, sunt in limita a 30% din
valoarea finan{arii astfel beneficiarul pentru angajatii proprii poate deconta
din finanjarea acordata de primarie o parte din cheltuielile salariale lucru
care nu poate fi facut pentru o persoana fizica deoarece dupa cum am
spus nu poate Tncheia un contract de munca cu primaria ci doar de
finanjare iar cheltuielile cu salarizarea nu pot fi eligibile pe aceasta linie.(

Doamna Consilier Gram Anamaria
Este o confuzie, nimeni nu Tncheie contract de munca cu perosna

juridica, persoana juridica este angajator, la feI 9i persoana fizica poate fi
angajator conform Codului Muncii. Deci, daca au cheltuieli salariale
persoanele fizice, ceea ce este foarte persoane fizice care sunt
angajatori, daca au cumva eu consider ca acel 30% de cheltuieli salariale
pe care Ie are persoana fizica cu angajajii sai sunt la feI de eligibile ca 9i
pentru persoana fizica fara cui patrimonial.

Doamna Andrei Alina- D+ec[ia Relatia cu ONG, Sindicate si
Patronate

A9a e daca are angajatii sai, pentru ca poate sa fie o simpli persoana
fizica, care se asociaza Tn baza proiectului, faa sa aiba o forma de
Tnregistrare, pentru ca de aceea ne-am gandit Ia PFA. PFA putea sa mai
aiba trei persoane 9i atunci Tn baza contractului de munca Tncheiat Tntre
un om care face parte din echipa proiectului cu PFA-ul respectiv ar fi putut
PFA-ul respectiv sa ii plateasca cheltuielile de munca dar nicidecum noi.

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
Faceji o confuzie. Nu doar PFA-ul poate angaja, ci 9i persoana fizica.

Exemplul cabinetului de avocat, un cabinet de avocat nu este un PFA.

Doamna Andrei AllrB, Directia Relatia cu ONG, Sindicate si
Patronate

Este o profesie liberala, au alt statut, iar o persoana fizica, simpli care
vine de pe strada nu ar putea sa deconteze cheltuielile.
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Domnul Consilier Badiu Andrei
Profesia de avocat este o persoana fizica care desfa9oara activitati

independente, cum este 9i profesia de medic. Pot avea angajati. in
momentul Tn care vin cu o cerere de finantare trebuie sa fac dovada
acestui contract. Daca fac dovada acestui contract pot verifica legalitatea
Tncheierii acestui contract. Daca am probleme cu legalitatea acestui
contract pot sa nu finan+ez Tncheierea contractulu, pot sa cer lamuriri.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Haideji sa concluzionam. Tin sa mentionez ca in cuprinsul Legii

350/2005 nu se bage Tn niciun feI diferenta dintre o persoana fizica sau o
persoana fizica autorizata 9i sa presupunem ca persoana fizica
mentionata de Legea 350 este o persoana fizica autorizata, Tnseamna ca
noi adaugam Ia lege lucru care nu este permis. Am auzit 9i argumentele
dumneavoastra 9i va multumim ca le-aji prezentat Tn 9edinta comisiei daca
nu mai sunt alte observa Iii din partea colegilor o sa va rog frumos pe
supunem la vot.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
A9 vrea doar sa subliniez faptul ca in mornentul Tn care cer acte de

Tnregistrare la Registrul Comertului este clar ca este un scop lucrativ
acolo. Adica a9 vrea sa citesc din Ordonanta de Urgenla 44/ 2008 privind
desfa9urarea activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate
Tntreprinderi individuale 9i Tntreprinderi familiale. Avem articolul 1 care
spune „prezenta ordonanla de urgenla reglementeaza accesul la
activitalile economice din economia nationala astfel cum sunt prevazute
in codul CAEN. Procedura de Tnregistrare Tn Registrul comertului de
autorizare a funcjionarii 9i regimul juridic al persoanelor fizice autorizate s[
desfa9oare activitali economice precum 9i ale Tntreprinderilor individuale
9i familiale”. La articolul 2 lit. a este definitia legala a activitatii economice,
„activitate cu scop lucrativ constand Tn producerea administrarea ori
Tnstrainarea de bunuri sau Tn prestarea de servicii” . Este un scop lucrativ
acolo nici un caz nu sunt eligibile aceste PFA-uri pentru fonduri. Nu este
permis, nu se pot acorda fondurile nerambursabile pentru persoanele care
desfa9oara activitati economice Tn scop lucrativ. Nu ca numai restrictionezi
9i acordaji unor persoane fizice care sunt autorizate sa desfa9oare
activitali economice Tn scop lucrativ, se Tncalca Legea 350.

(

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Vi rog sa supuneti la vot proiectul de hotarare.
Cu 0 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva 9i 6 abtineri avizul este

nefavorabil
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Articolul 3 alineatul 4 din legea 350 „finanlarile nerambursabile nu se

acorda pentru activitali generatoare de profit”.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Punctul 11 – Proiect de hotirare privind bugetarea participativa

la nivelul Municipiului Bucure9ti incepand cu anul 2021 . Din punctul
meu de vedere trebuie sa fie aprobat cat mai repede deoarece ne aflam
la Tnceputul lunii august 2021, pana se vor desfa9ura activita{ile necesare
pentru selectarea proiectelor care vor primi suma alocata acestui proiect
va mai un timp a9a ca implementarea poate sa stea in a doua parte a
anului, Tn toamna lui 2021 avand perioada limitata pentru implementarea
astfel ca e important sa se aprobe cat mai rapid. Are referat de aprobare
din partea ini+iatorului Primarul General 91 un raport de specialitate din
partea Directiei Relatia cu ONG, Sindicate 9i Patronate. Daca sunt
observatii?

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Din comisia de evaluare vor face parte reprezentanti cu putere de

decizie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/
institutiilor subordonate CGMB, reprezentantii Consiliului general precum
9i reprezentanti ai societatii civile de expertiza de cel pujin trei ani in
desfa9urarea programelor de implicare civica propus de Primarul General
dupa cum urmeaza: a. trei reprezentanti din aparatul de specialitate, b. trei
reprezentanji ai Consiliului general, cei trei reprezentanji ai ONG urilor 9i
e putin neclara formularea Tn sensul ca s-ar putea interpreta 9i ca trebuie
trei ani de experien$ in programe 9i pentru cei din aparat 9i pentru
reprezentantii Consiliului General 9i ma gandeam ca Tn Consiliul General
nu 9tiu daca sunt consilieri generali cu experien la de trei ani in
desfa9urarea de programe similare 9i poate ar fi bine de reformulaji sa fie
clar pentru ca eu cred ca se refera doar la reprezentanti ai societatii civile.
in conditiile acestea 9i era bine sa figureze la litera c, ca sa se Tnjeleaga
ca e vorba doar de reprezentan+ii ONG-urilor.

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
De ce doar trei consilieri gi nu patru? cate unul din partea fiecarui

grup politic.

Doamna Andrei Alina – Director Directia Relatia cu ONG, Sindicate si
Patronat8

Comisia este formata din 9 membri, cand am redactat regulamentul
9i cat a stat in dezbatere publica nu am primit nicio men+iune, la acest
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subiect 9i s-au repartizat Tn mod egal, 3 din aparatul de specialitate al
primarului general, 3 consilieri 9i 3 reprezentanji ai ONG-urilor.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Puneti cate partide politice sunt, pana la urma asta e democratie toata

lumea are reprezentare.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Daca stabilim patru membri din partea CGMB atunci scadem la

reprezentantii aparatului de specialitate sau la reprezentanjii ONG-urilor,
sau cre9tem numarul de membri Tn comisie? ’in primul rand la observajia
doamnei Gram mi se pare ca din textul citit de dansa se Tntelege ca trei
ani de experienta Tn desfa9urarea programelor de implicare civica se
referea la reprezentantii societatii civile. Daca erau, dupa reprezentan+ii
societatii civile atunci da se putea Tnjelege ca expertiza de trei ani de zile
este aplicabila inclusiv reprezentanjilor CGMB, inclusiv aparatului de
specialitate. Dar cum nu avem aceasta virgula care practic sa separe
tipurile de persoane care pot sa faca parte din comisie 9i sa faca referire
la fiecare din ele cu privire la expertiza de cel putin trei ani de zile, din
punctul meu de vedere e destul de clar ca aceasta expertiza se aplica
reprezentanjilor societa+ii.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu ma gandeam ca se poate transfera practic partea aceea la litera

c, unde sunt reprezentanjii ONG-urilor, sa adaugi o experienla de trei ani
de zile Tn desfa9urarea programelor de implicare civica, totul Tn

interpretarea unei virgule.

(

Domnul Consilier Rislu Andrei Daniel
Daca 9i ceilalji colegi sunt de acord acorda o sa discutam Tmpreuna

au formularea unui amendament Tn cadrul sedintei de Consiliu General, in
acest sens, dar pana atunci acesta este proiectul de hotarare pe care II
avem Ia analiza trimis comisiei juridice 9i pe acesta TI vom vota daca e
necesar §i consideram sa facem un amendament, o sa discutam.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu propun initiatorului sa faca amendamentul, adica nu trebuie sa

facem noi consilierii poate sa faca inijiatorul cel mai simplu, cel care a
elaborat proiectul.

Domnul Consilier Rislu Andrei Daniel
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Directia initiatoare dore9te sa depuna un amendament pentru
clarificare?

Doamna Andrei Alina – Director Directia Relatia cu ONG. Sindicate
si Patronate

Noi TI putem redacta 9i Tl trimitem la secretariatul comisiei sau la
domnul Primar General.

Domnul Consilier Riflu Andrei Daniel
Ar fi bine sa clarificam acest aspect. Referitor la solicitarea domnului

Badulescu, sa existe patru reprezentanji, patru consilieri din Consiliu
General, in comisie ar trebui sa 9tiu care este punctul de vedere al
directiei, este necesara cresterea numarului membrilor comisiei sau scad
nurnarul reprezentanjilor ONG-urilor sau aparatului de specialitate pentru
a avea o astfel de structura.

(

Doamna Andrei Alina – Director Directia Relatia cu ONG. Sindicate
si Patronate

Din punctul nostru de vedere, structura comisiei cum este acum este
una foarte buna, daca se dore9te modificarea componentei a9teptam
amendamente.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Supun la vot proiectul numarul 11.
Cu 6 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

(

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul
Romaniei de emitere a unei hotarari privind trecerea imobilului situat
in §oseaua Straule9ti nr. 60 B, sector 1, din domeniul public al
statului 9i din administrarea Bancii Najionale a Romaniei Tn domeniul
public al municipiului Bucure9ti . Se dore9te transferarea acestui teren,
in ideea modernizarii 9i continuarii proiectului Promenada verde pe malul
lacurilor din sectorul 1, din Nordul capitalei. Are referat de aprobare din
partea Primarului General 9i raport de specialitate de la Directia
Patrimoniu Daca sunt observatii pe marginea acestui proiect. Nu sunt.
Supun la vot proiectul cu numarul 12.

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este favorabil.
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Punctul numarul 13 – Proiect de hotarare privind transmiterea din
domeniul privat al Municipiului Bucure9ti Tn domeniul public al
Municipiului Bucure9ti 9i transmiterea din administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti prin Administra jia Fondului
Imobiliar Tn administrarea Consiliului Local Sector 6, a imobilul situat
in Bulevardul Timi9oara nr. 108B, sector 6. Are referat de aprobare din
partea Primarului General 9i de specialitate de la Directia patrimoniu.
Daca sunt observa+ii cu privire la proiect? Nu sunt. Votati va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este favorabil.

Punctul 14 - Proiect de hotirare privind transmiterea din
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in administrarea
Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului Cinematograful
Cotroceni. Se corecteaza eroarea materiala respectiv acest cinematograf
care se afla pe raza Sectorului 6 figura Tn administrarea sectorului 1, prin
aceasta hotarare se transfera la sectorul 6 unde ar trebui sa fie, acest
proiect are referat de aprobare din partea initiatorului Primarul General §i
raport de specialitate de la Directia Patrimoniu. Daca sunt observatii cu
privire la acest proiect? Nu sunt. Votaji, va rog.

(

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 15 – Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi a
Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure§ti si
hotarasca, in condi+iile legii, pentru cooperarea cu Asociajia Romana
pentru Smart City 9i Mobilitate Tn vederea demararii programului City
Air. Se dore9te 'imputernicirea Consiliul Local sa se poate asocia cu
aceasta asocia+ie pentru desfa9urarea unui program privind calitatea
aerului Tn sectorul 1. Proiectul are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate de la Directia de Mediu. De
asemenea este ata9ata 9i hotararea Consiliului sector 1 prin care se
solicita acordul Consiliul General pentru aceasta cooperare, daca sunt
observa Iii pe marginea proiectului? Nu sunt. Votaji va rog.

(

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

Punctul 16 – Proiect de hotirare privind incheierea unui
parteneriat intre Municipiul Bucure9ti 9i Societatea Najionala de
Crucea Rosie din Romania in vederea reducerii riscurilor de dezastre
in comunitate. Este ata9at protocol de colaborare cu Societatea
Nationala de Cruce Ro9ie. Proiectul are referat de aprobare din partea
Primarului General 9i raport de specialitate de la Direc jia ONG, Sindicate
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9i Patronate 9i Directia Generala Situati de Urgen P. Daca sunt observa Iii?
Nu sunt. Supun la vot punctul numarul 16.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este favorabil.

Punctul 17 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractului
de finanjare pentru un proiect Tn cadrul Corpului European de
Solidaritate, cu nr. 2020-3-R001-ESC11-094869 Tncheiat intre Agen ga
Najionala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educa+iei 9i
Formarii Profesionale 9i DirecTia Generala de Asistenji Sociala a
Municipiului Bucure9ti Tn vederea implementarii proiectului „Fa ceea
ce trebuie! Arati ci Tji pasa!” Este un proiect Tn domeniul asistentei
sociale, Primarul General ata9eaza un referat de aprobare Tn acest sens,
avem 9i un raport de specialitate de la Directia Generala de Asisten@
Sociala a Municipiului Bucure9ti 9i Direc+ia de Investijii. Daca sunt
observatii? Nu sunt. Supun la vot punctul 17.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 ab+ineri avizul este favorabil.

(

Punctul 18 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotari cu privire la infiinjarea
Direcjiei de Administrare a Unitijilor de invalimant Sector 5,
institujie publici de interes local in subordinea Consiliului Local al
Sectorului 5. Consiliul Local sector 5 doreste sa Tnfiinteze inca o institutie
publica subordonata Consiliului Local sectorul 5, care se nume9te Direc+ia
de Administrare a Unitalilor de Tnvatamant pe langa Direc{ia de Tnvatamant
care deja exista Tn cadrul Consiliului Local sector 5 Primariei sectorului 5.
Este un referat de aprobare din partea Primarului General 9i un raport de
specialitate privind Tmputernicirea, un raport de specialitate de la Directia
Cultura Tnvatamant 9i Turism precum 9i hotararea Consiliului sector 5.
Daca aveti observatii?

(

Doamna Consilier Petre Stefania
O Tntrebare de clarificare. Eu voiam sa 9tiu o directie generala care

se ocupa de unitatile de Tnvalamant acolo 9i un serviciu Tn aceasta directie
generala Tn care se cheama chiar administrare unita Ii de Tnvalamant deci
nu e foarte clar ce urmeaza sa fac aceasta administratie sa dubleze
atributiile structurii care astazi se afla deja in aparatul primarului? Sau care
este scopul ei? Se desfiinteaza aceea, ce urmeaza sa se Tntample? Pentru
ca nici referatul de aprobare 9i nici documentatia de la Sectorul 5 nu sunt
foarte clare in privinta asta. O sa avem doua entitati care fac exact acela9i
lucru, iar mi se pare foarte ciudat.
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Domnul Consilier Badiu Andrei
Este imposibil sa desfiintezi o directie din cadrul primariei fara sa

transferi raspunderea Tn alta parte, asta fac cei de la Sectorul 5 sigur fac
asta, in sensul Tn care Tnfiinteaza o administratie urmand ca ulterior sa
transfere, nu poli sa transferi Tnainte sa ai Tnfiinjata.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Sunt mai multe discutii, mai multe argumente ce trebuie luate Tn calcul

dar din punct de vedere juridic opinia mea este ca are dreptul Consiliul
Local 9i ca documentatia ata9ata este Tn regula pentru avizarea favorabila.

(

Doamna Consilier Petre Stefania
Domnul pre9edinte eu nu am spus ca nu are dreptul sa Tnfiinjeze

Consiliul Local o administrajie, din contra exista aceasta prerogativa a9a
cum foarte bine ati remarcat ceea ce am remarcat eu in schimb este ca
nu exista inten+ia exprimata Tn toata documenta+ia, intentia exprimata de
a desfiinta cealalta structura, eu nu am remarcat, de a reorganiza
primaria Tntr-un feI astfel Tncat sa nu se dubleze atributiile aceasta era
observatia.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel
Aveti dreptate._Nu este menjionata aceasta inten jie, practic cel putin

o perioada, aceste doua structuri vor funcjiona in paralel 9i vor avea
atribu Iii similare. Daca numai sunt observa+ii va rog sa supuneji la vot.

(

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 4 abtineri avizul este
nefavorabil

Punctul 19 - Proiect de hotarare privind darea Tn administrare a
unui autoturism catre Administrajia Gridina zoologica institu+ie de
utilitate publica 9i interes local a Municipiului Bucure9ti. Avem un
referat de aprobare din partea initiatorului 9i un raport de specialitate din
partea Direcjiei Administrativa, prin care se motiveaza acest transfer.
Daca nu sunt observa Iii supun la vot punctul 19.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 ab+ineri avizul este favorabil.

Urmeaza punctul 20 - Proiect de hotirare privind dizolvarea 9i
lichidarea Companiei Municipale Cimitire Bucure9ti S.A. 9i acordarea
unui mandat special reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti Tn

Adunarea Generala a Acjionarilor a societijii Compania Municipala
Cimitire Bucure9ti S.A. Este un proiect de hotarare ce vine sa o
continuam procesul de dizolvare si lichidare a companiilor municipale,
referat de aprobare din partea consilierilor generali Ana Maria Ciceala 9i
Andrei Rigu Tn numele grupului cu USR PLUS., raport de specialitate de
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la Direcjia Guvernanla Corporativa. Documentajia este completa pentru a
ne pronunja. Daca sunt observa+ii?

Domnul Consilier Badiu Andrei
Raportat la articolul 4 din hotarare unde se mentioneaza Tn planul de

lichidare Tn baza puterilor conferite Tn conformitate cu prevederile art. 3 va
fi prezentat Consiliului General in vederea informarii. Aceasta companie
are un imobil, ce se va Tntampla cu acel teren, in planul de lichidare sa va
stabili ce se intampla cu acest imobil. Este nevoie sa aprobam Tn Consiliul
General

( Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
sa spunem ca acest Consiliu General o sa respinga planul de

lichidare practic vor sa transmitem lichidatorului care are o anumita
independen@ cum trebuie sa lichideze compania.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Daca respingem planul de instanta exista procedura Tn instanta.

Instanja poate suplini acordul AGA in anumite conditii. Daca raportul este
bine Tntocmit 98 daca raportul nu prime9te aprobarea, lichidatorul poate la
instanta .

Doamna Consilier Petre Stefania
in aceasta situatie cum s-a prelungit tot procesul de lichidare, de

dizolvare? Mi se pare ca vorbim despre un termen nedefinit la acest
moment. Este o cercetare DNA, care cerceteaza ceea ce au de cercetat,
in AGA sunt tot reprezentanti colegii no9tri din CGMB, avem retineri ca ei
ar vota altfel decat trebuie pentru un plan de lichidare corect?

Domnul Consilier Badiu Andrei
pentru intrarea Tn patrimoniu e nevoie de cvorum de doua treimi.

Domnul Consilier Riglu Andrei Daniel
Nu trebuie sa facem confuzia la imobilul de acolo se va face exclusiv

prin planul de lichidare se poate lua aceasta decizie Tnainte sa se prezinte
acest plan de lichidare de catre lichidator.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Cu siguran@ dar este o situatie probabila dar nu e certa, apropo de cat

va dura, nu uitati, nu se va lichida aceasta Companie pana nu se va
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solutiona dosarul de la DNA, sa vada care sunt prejudiciile, daca sunt,
'Fntinderea lor si cine le datoreaza si cui.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel
Aceasta companie se lichideaza, nu Tnseamna ca prejudiciile daca

exista nu vor fi clare, adica daca DNA constata anumite prejudicii
indiferent ca se lichideaza sau nu Compania, va putea trage la raspundere
persoanele vinovate. Nu cred ca e condijionata procedura de lichidare 9i
dizolvare a acestei Companii de felul Tn care se desfa9oara ancheta sau
concluziile anchetei DNA, datele pot ramane.

( Domnul Consilier Badiu Andrei
Nu putem sa ne pronun Iam noi acum la momentul aprobarii unei

hotarari ca toate aceste “daca” nu 9tim daca se vor Tntampla Tn viitor, nu
st iu

Doamna Consilier Petre Stefania
Domnul consilier, noi astazi sau Tn §edinta si astazi Tn avizul acestei

Comisii discutam despre dizolvare 9i lichidare, mai departe ancheta DNA
este o ancheta a9a cum 9tim 9i noi o ancheta dependenta, justitia T9i face
treaba, noi ne facem treaba noastra, adica nu Ie vom amesteca, exact
cum zicea colegul mai devreme, colegul Andrei Rigu, prejudiciul este
determinabil Tn continuare, exista documente, alea nu dispar, sper sa nu
dispara, deci mai departe de asta decizia despre care noi discutam astazi
este despre dizolvarea 9i lichidarea Companiei.

( Domnul Consilier Badiu Andrei
Nu eu, nu eu nu am discutat 9i amendamentul meu nu prive9te

lichidarea Companiei, prive9te articolul 4, respectiv ce se Tntampla cu
raportul de lichidare.

Interventia era sa nu fie transmis doar spre informare, la momentul
acela era fara niciun raspuns ... 9i am spus Tn vederea aprobarii atat,
raportul de lichidare, nu am nicio problerna cu lichidarea Companiei,
doamne fereste.

Doamna Consilier Petre Stefania
Dar asta nu afecteaza mandatul pe care noi deja 1-am dat colegilor

no9tri prin ni9te decizii de Consiliu General prin ni9te hotarari Tn care le-
am spus ca au dreptul sa decida Tn AGA dizolvarea 9i lichidarea? Eu a9a
fmi aduca aminte.

Domnul Consilier Badiu Andrei
Sunt doua lucruri diferite.
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Doamna Consilier Petre Stefania
E vorba de mandat.

Domnul Consilier Ri(lu Andrei Daniel
Sunt doua aspecte diferite. Eu cred ca Consiliul General poate printr-

o hotarare sau prin amendarea unei hotarari sa modifice Tntr-un feI sau
altul mandatul reprezentanjilor sai in aceasta Campanie dar ce mi se pare
foarte important este sa nu amanam mai mult decat este cazul dizolvarea
9i lichidarea unor Companii, mare parte din ele care au fost dovedite ca
au fost Tnfiin jate ilegal, ni9te Companii care genereaza ni9te costuri Tn
continuare pentru Municipiul Bucure9ti 9i cetatenii bucure9teni, deci
trebuie sa avem un proces cat mai rapid pentru a scadea aceste costuri §i
temerea este avand Tn vedere posibilul cvorum pentru aprobarea acestui
raport de lichidare, plan de lichidare, lucru care mai trebuie clarificat, exista
temerea ca se va prelungi pe o perioada nedefinita de timp dizolvarea 9i
lichidarea acestei Companii.

Avand Tn vedere ca nu avem acest amendament formal acum Tn fata
ca sa ne pronunlam asupra lui, rugamintea ar fi sa continuam discutia
dupa Tncheierea acestei Comisii juridice, in vederea propunerii unui
eventual amendament Tn sedinta Consiliul General si sa hotaram
Tmpreuna daca este oportun sau nu.

O sa dau cuvantul 9i colegei mele Anamaria Gram.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Multumesc !
Domnul Badiu spune ca e necesarvotul a doug treimi dintre consilierii

generali deoarece printre activele Companiei din cate Tnteleg deci nu
capitalul social, aportul Tn natura, printre active sunt imobile.

in opinia mea, in aceasta situajie cand revin imobile prin lichidare,
prin bilantul de lichidare o sa revina imobile catre actionarul municipiul
Bucure9ti, nu se aplica articolul 139 alineatul 2 din Codul Administrativ pe
care o sa-1 citesc “cu majoritatea calificata de doua treimi prin excepjie de
la prevederile alineatului 1 hotararile privind dobandirea s-au Tnstrainarea
dreptului de proprietate Tn cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul
local ca majoritatea calificata definita la articolul 5 litera d) doua treimi din
numarul consilierilor locali Tn functie”

Eu consider ca se refera atunci cand dobande9te municipiul
Bucure9ti un imobil prin cumparare cand trebuie sa achite sa spunem un
pre!, de aceea este foarte important sa decizi cu doua treimi pentru ca
practic o parte din bugetul local este directionat spre aceasta achizitie.

in cazul nostru fiind Compania detinuta de municipiul Bucure9ti Tn

proporjie de 99% din capitalul social nu suntem Tn aceasta ipoteza,

(

18



legiuitorii nu au vrut sa includa o revenire practic in patrimoniul
municipiului Bucure9ti a unor bunuri, asta injeleg eu pentru ca daca
interpretam diferit ca ne trebuie doua treimi avand Tn vedere situajia Tn
care ne aflam va fi Tntotdeauna blocata orice feI de lichidare Tn care avem
imobile 9i Tn caz contrar practic obligam lichidatorul 9i reprezentantii
actionarilor sa decida lichidarea acestora adica vanzarea si stiti foarte bine
ca in procesul de lichidare, banii care sunt objinu li de catre lichidator sunt
mutt sub prejul pietei.

Deci Tn opinia mea ar fi gre9it sa vindem aceste imobile 9i sa
transmitem catre municipiul Bucure9ti echivalentul lor Tn numerar.

Mie mi se pare ca ar fi bine sa ne gandim 9i sa vedem ca nu se aplica
aceasta majoritate calificata de doua treimi nu se aplica Tn aceasta speta.
Multumesc!

(

Domnul Consilier Badiu Andrei
Cum spuneam nu 9tim cum va arata raportul de lichidare, nu 9tim

cum va arata Tn momentul asta 9i Tl supunem aprobarii daca la nivelul
acelei aprobari constatam ca nu este nevoie de cvorum de doua treimi,
vom merge pe un vot de majoritate simpli.

Era doar o chestiune de discutie pe aprobare versus informare atat,
nu vroiam sa antamez discutii viitoare, nu cunosc Tn momentul acesta
modul de solutionare

Domnul Rigu putem sa stam de vorba, oricum un amendament daca
TI facem, iI facem in §edinta.

(

Domnul Consilier FRiau Andrei Daniel
Da, am avut argumente de ambele parji 9i diseutam despre

oportunitate introducerii unui amendament, acum haideti sa ne pronun+am
pe forma proiectului a9a cum o avem, astfel ca va rog frumos sa spunem
la vot

Cu 6 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva, 1 abjinere, avizul este
favorabi I .

Urmeaza proiectul de hotarare privind dizolvarea qi lichidarea
Companiei Municipale Tehnologia Informajiei Bucure9ti S.A. 9i
acordarea unui mandat special reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti
in Adunarea Generala a Acjionarilor a societalii Compania Tehnologia
Informajiei Bucure§ti S.A.

Proiectul a fost initiat de catre consilierul general Valentin Necula Tn
numele grupului USR-PLUS, are raport de specialitate de la Direc{ia
Guvernanla Corporativa.
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Avand Tn vedere ca documentajia este completa va rog sa spuneti la
vot daca nu sunt observajii pe marginea acestui proiect de hotarare.

Cu 6 voturi pentru, 1 abjinere, 1 vot Tmpotrivi, avizul este
favorabil.

Al trei Iea protect privind aprobarea demaririi procedurii de
insolvenji, prin procedura simplificata a societalii Compania
Municipala Paza 9i Securitate Bucure9ti S.A. 9i acordarea unui mandat
expres reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti in Adunarea Generala a
Acjionarilor a societalii Compania Municipali Paza 9i Securitate
Bucure§ti S.A.

Acest proiect de hotarare este inijiat de catre consilierul general USR
PLUS Sanda Hristudor pentru grupul USR-PLUS 9i un referat de aprobare
9i are un raport de specialitate de la Direcjia Guvernan+a Corporativa.

Sunt observatii pe marginea proiectului de hotarare?
Nu sunt observa+ii, va rog sa supuneti la vot.

(‘

Cu 6 voturi pentru, 1 abjinere, 1 vot Tmpotriva, avizul este
favorabi I .

Urmeaza patru proiecte introduse pe ordinea de zi
suplimentara respectiv un proiect de hotarare privind Tmputernicirea
expresi a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti
pentru Tncheierea unui Protocol de Colaborare intre Sectorul 1 al
Municipiului Bucure9ti 9i Biserica Evanghelica CA Bucure9ti, in
vederea finantirii de citre Consiliul Local al sectorului 1 a unor
cheltuieli de investijii 9i realizarii in parteneriat a unor acjiuni, lucrari,
sewicii sau proiecte 9i activitali de interes public local.

Referatul de aprobare este ata9at 9i este semnat de catre ini{iator,
respectiv primarul general 9i avem raport de specialitate de la Direc jia
Planificare Investijii precum 9i Hotararea Consiliului Local Sector 1 pentru
solicitarea acordului Consiliului General in vederea Tncheierii protocolului
de colaborare cu Biserica Evanghelica Bucure9ti.

(

Daca aveti observatii sau Tntrebari? Nu sunt, va rog frumos sa supun
la vot

Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri, avizul este favorabil.

Urmeaza proiectul de hotarare privind modificarea 9i completarea
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 67/27.03.2014
privind aprobarea participarii Municipiului Bucure9ti, in calitate de
membru fondator, la constituirea Asociajiei pentru Promovarea 9i
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Dezvoltarea Turismului in Bucure§ti – Bucharest Convention & Visitors
Bureau.

Practic in acest proiect de hotarare se aproba statutul acestui
Asociatii pentru Promovarea 9i Dezvoltarea Turismului Tn Bucure9ti 9i se
aproba cotizatia anuala Tn cont de 850 mii lei a Municipiului Bucure9ti,
exista statutul acesta care este anexat hotararii, este referatul de
aprobarea din partea ini+iatorului, primarul general 9i raportul de
specialitatea de la Direcjia Cultura, Tnva+amant, Turism.

Daca aveti observatii sau nelamuriri cu privire la acest proiect de
hotarare?

(’ Nu sunt, va rog frumos sa supun la vot.
Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri, avizul este favorabil.

Penultimul proiect de hotarare pe ordinea de zi de astazi a Comisiei
este proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizajiei lunare,
aprobarea contractului - cadru, precum 9i desemnarea persoanei
imputernicite si semneze contractul de mandat cu administratorul
special al societalii Compania Municipala Consolidari S.A.

Practic prin acest proiect de hotarare se stabile9te contractul de
mandat pentru administrator special, se Tmputernice9te un reprezentant al
Consiliul sa-1 semneze 9i se stabile9te o remuneratie lunara pentru acest
administrator special care practic peria toata activitatea Tn Consiliul de
Administra+ie la valoare de 13000 lei plus WA, proiectul are ata9at
modelul contractului de mandat, referatul de aprobare din partea
primarului general 9i raportul de specialitate de la Direcjia Guvernanla
Corporativa .

Daca aveti obsewatii pe marginea proiectului. Nu sunt, va rog
frumos sa supun Ia vot.

Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri, avizul este favorabil.

(

Ultimul proiect de hotarare - proiect de hotarare privind stabilirea
indemnizajiei brute lunare, aprobarea contractului – cadru, precum
9i desemnarea persoanei Tmputernicite sa semneze contractul de
mandat cu administratorul special al societalii Compania Municipala
Dezvoltare Durabila Bucure§ti S.A.

Aceia9i situatie ca la hotararea precedenta, se aproba modelul
contractului cadru si de asemenea remuneratia bruta lunara Tn valoare de
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17600 lei pentru administratorul special care sa administreze Tn locul
Consiliului de Administrare aceasta Companie Tn perioada urmatoare,
pre juI este inijiat de primarul general care ata9eaza un referat de
aprobare, de asemenea avem 9i un raport de specialitate de la Directia
Guvernanla Corporativa.

Daca aveji observa Iii pe marginea proiectului. Nu sunt, va rog
frumos sa supun la vot.

Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri, avizul este favorabil.

Acestea au fost proiectete de hotarari supuse analizei Comisiei
juridice 9i de disciplina, de la ora 10,00 avem 9edinta de Consiliu General,
va muljumesc pentru participare.

(

O zi buna!

SeHetar
Badiu hndrei

(’


