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Sedinta se desfasoara online.
DomnulconsilierRi£IUAndrei Daniel
Buna dimineata!

Domnul consilier Florescu Adrian mi-atransmis ca se aflaintro
zona cu semnal slab 9i ne roaga sa Ticonsemnam votul „pentru”.I-am
solicitat sa serie in chat ca sa putem vedea cu toli, inclusiv tehnicul.

Domnul consilier Florescu Adrian Constantin
La momentul acesta am semnal. C) sa Tncerc sa Tmiexercit votul.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel

§edinja a fost convocatapentrua discutaproiectulde hotararede
pe ordinea de zi a 9edinjei extraordinarea Consiliuluide la ora 10:00,

proiectul vizeaza rectificarea bugetului propriu al municipiului Bucure9ti pe

anul 2021, este o rectificarebugetarapozitiva, acest proiectare referat
de aprobare din partea initiatorului Primarul General 9i un raport de
specialitate comun de la Direcjia Generala Economica 9i Direcjia
Programare 9i Execujie Bugetara. Acest proiectde hotarare a fost propus
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de catre inijiator primarul general in urrna cre9terii cotelor defalcate din
impozitul pe venit care revin municipiul Bucure9ti, o suma de 388 de

rnilioane,aceasta suma conformproiectuluide hotararese transferaTn

totalitate la secjiunea de transport Tn comun, respectiv subvenjii pentru
acoperirea

diferenjelor de pre1 9i tarif dar in acela9i timp ieri initiatorul

primarul general ne-a transmis trei amendamente prin care se modifica

acest proiect de hotarare respectiv din suma totala 110 milioane se
transfera la Direcjia Generala de Asisten@ Sociala pentru ajutoare sociale

in numerar,de asemeneao sumade 78 de milioane
se transferala
subventii pentru acoperirea diferen+elorde pre+ la termoficare iar restul de
200 de milioane raman la sectiunea de transport in comun subventii a9a

cum am precizat mai devreme. Pentru a primi 9i mai multe explicatiiam
invitat Tn 9edinta comisiei pe reprezentantii directiei de specialitate din
cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti 9i pe directorul general al STB.

Pentru directorul general al STB aveam eu o nelamurire 9i anurne

daca poatesa ne precizeze nevoiaaceasta de a cre9tesuma care se
aloca subven+ii pentru transport in comun, 9tiu ca am bugetat o surna
importantaTn luna mai a acestui an, odata cu proiectulde buget, acum

vedem daca se mare9te aceasta subventie care se plate9te pentru
transport in comun 9i a9 fi vrut sa injeleg de ce se Tntamplaacest lucru.
De asernenea Tnaintesa Tncepejidomnul director o sa ii Tntrebpe
colegi daca sunt Tntrebari sau obsewa+ii pe care vor sa le adreseze
dumneavoastra sau doamnei de la direc+iade specialitate. Muljumesc.
Doamna consilier Petre Stefania
Am eu o Tntrebare daca se poate. E in aceia9i linie cu Tntrebareape
care a+i pus-o dumneavoastra domnule pre9edinte, dar catre colegii de la
direcjia economica, care au elaborat raportul de specialitate 9i anume

exista un singur paragraf Tn acest raport de specialitateprin care se

propune suplimentarea dar nici o justificare, acuma va Tntreb eu pe

dumneavoastra,sper ca pe viitorsa nu mai primimgenul asta de
docurnente atat de telegrafice pentruca suntem consilieri suntem chemali
sa votam ni9te modificari ale bugetului, o rectificare iar Tn documenta+ia
care Tnsote9te aceasta rectificare nu exista nicio explicajie pentru cum se

propune alocarea. injeleg ca au fost inijial ni9te amendamente dar mai
pujin important, important este ca din documentajia care Tnsoje9te
proiectul nu rezulta nici un feI de explicatie. Ca observatie Tnaintesa puteti
raspunde la Tntrebarisper din sufletca in 9edinjele urmatoarenu vom mai
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aveaasemeneadocumenta+ie
care sa Tnsoteasca
proiectul
9icaresa nu
ofere nici un feI de explica+ie.Muljumesc.

Domnul Cri+ Adrian – Director general STB
Buna dimineaja doamnelor 9i domnilor consilieri generali, vizavi de

Tntrebareadumneavoastra pot spune faptul ca aceasta suplimentarea
bugetului alocat catre transportul public local se duce Tnspre plata
compensajiei, luand Tn considerare faptul ca in ultima perioada costurile
cu energia electrica, cu gazele 9i chiar 9i cu combustibilulau crescut foarte
mult. De asemenea specificand faptul ca la intocmirea bugetului de
venituri 9i cheltuieli aI STB nu se 9tia de aceasta cre9tere exploziva a
pre+urilor,mai mult de atat probabil se cunoa9te faptul ca anul trecut Tn
decembrie s-a aprobat de catre fostul consiliul de administratie o majorare
salariala Tn cadrul STB, deci care a intrat Tn vigoare Tncepand cu luna
martie anul curent, era o obliga+ie legala Tn conditiile Tn care era un
contract colectiv de munca aprobat Tnregistratla Inspectoratul Teritorial de
Munca. Deci, aceste fonduri ne sunt necesare pentru a putea sa prestam

obligajiilepe care le avem fata de municipalitate
9i faQ de Asociatiade

Transport Metropolitan Bucure9ti – llfov, mai mult decat atat calatorii
trebuie sa fie mul+umiti 9i Tn colaborare cu direcjia transporturi Tn
colaborare cu Asociatia de Transport MetropolitanBucure9tillfov ne dorim
o eficientizare a liniilorde transport pe de o parte 9i pe de alta parte acolo
uncle e cazul sa majoram numarul de kilometriastfel Tncat satisfactia
calatorului sa fie una foarte buna. va multumesc.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
va mul+umim. Daca colegii mai au Tntrebari?

Doamna consilierPetre Stefania
Da, eu a9 avea Tntrebari, se poate? Domnule director ati mentionat
ni9tecre9teri pe costuri, aji menjionat de asemenea o cre§tere salariala,
care Tnseamna tot cost pentru dumneavoastra, pentru societate. Aveti o
fundamentare pentru modificarea acestei subventii, in sensul ca noi
discutam aici despre subven+iepentru acoperirea diferentelorde pret 9i
tarif, a9 vrea mai multdecat 9tilia crescut pretulla energie 9i avem o
marire salariala de platit pentru ca noi discutam aici Tntreun furnizor
dumneavoastra9i un beneficiar,municipiulBucure9ti9idumneavoastraar

trebui sa veniji 9i sa justificatifoarte clar cu cifre de unde rezulta cre9terea

de costuri 9i cum se reflecta ele Tn qceasta cre9tereTn tarif, exista un
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model de calculatie a costurilor Ia STB, exista orice feI de fundamentare

in acest momentcare sa reflecteceea ce spunejidumneavoastra?
Domnul Cri! Adrian – director general STB
BineTntelesca exista doamna consiliergeneral, !in sa precizez faptul
ca Tncepand cu luna iunie 2021 prestatia Tn conformitate cu contractul de
delegare care a fost finalizat a fost mic9orata, STB din pacate avand
acela9i numar de personal in conditiile Tn care pentru indisponibilizarea
personalului noi in conformitate cu contractul colectiv de munca trebuie sa
platim un minim de 14 salarii compensatorii. De asemenea Tn noul contract

de delegare e prevazuta9i o cre9tere a programuluide transport cre9tere
care va fi introdusaTncepandcu anul urmatorluand Tnconsiderare ca,
contractul o sa aiba o alta valoare din anul doi. Luand Tn considerare
aceste aspecte !in sa precizez faptul ca 9i luand Tn considerare 9i ce se
Tntamplape piaja externa, pe piaja europeana, vizavi de conducatoriide
vehicule, unde e o solicitare foarte mare, lipsa mare de personal

specializat, noi nu ne permite Tn momentul de faR pe de o parte sa

disponibilizam personal pe care iI platim, iI redistribuim 9i ne facem treaba
astfel Tncat pe de o parte ceta{eanul sa fie foarte muljumit pe de alta parte

municipalitateasa suporte costuri minime. Daca noi am lua o decizie Tn
momentul de fala de a disponibiliza personalul pe langa faptul ca ar dura

cel putinojumatate de an sa punem Tnpracticaacest lucru ne-amtrezi
exact cand ar trebui sa disponibilizamca ar trebuie sa angajam din nou

personal.Asta trebuiesa jineji minte,pe de alta partesa luatiin

considerare 9i faptul ca, cre9terea prejului energiei electrice cu pondere
foarte mare in transportulelectric dat fiind faptul ca bugetarea la nivelullui
mai 2021 cand a fost aprobat bugetul de venituri 9i cheltuieli aI STB, pretul
cu energie electrica era undeva Tn jur de 50 de milioane de lei, printr-o

majorare 9i e prejul actual al energiei electrice se ajunge la de 3 ori suma

respectiva. Deci, doar de acolo avem inca 100 de milioanedeficit,de

aceste lucruri vreau sa !inel seama, mai sunt 9i alte chestiuni vizavi de
reparajia tramvaielordaca luam Tnconsiderare marirea pretuluila tabla la
elemente, care duc la construcjia 9i reparatia tramvaielor va dati seama
ca e totaljustificataceasta surna. va muljumesc.
Doamna consilierPetre Stefania
Eu fmi dau seama Tngeneral numai dupa documente9i v-a9 ruga sa
ne comunicali 9i noua fundamentarea aceasta de cost pe de o parte 9i pe
de alta parte rugaminteaeste sa ne limitamIa a da explicaIii tehnicemai
pujin politice. Muljumesc.
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Domnul Cri+ Adrian-Director general STB
Nu am fundamentat politic, in aceasta zona, doar tehnic am raspuns.
fundamentand pe baza prejului existent.
Domnul consilier Badiu Andrei
Daca fmi permiteti 9i mie o Tntrebare? De fapt doua, trei Tntrebari.
Sigur discutam de un buget, discutam de venituri 9i cheltuieli.in
primul rand Tntrebarea legata de venituri raportat la modificarea de tarif

pe care am votat-onu de mult, dar totu9icred ca se face un trimestrune
apropiem de un trimestru. Daca aveji o evaluare asupra a ce a Tnsemnat

acest fapt ca impactin bugetul pe venituri,daca au crescut. Doi, daca tot
discutam de costuri voiam sa va Tntrebcum mai staji cu reorganizarea?

Pentruca notconsideramca se potscadea ni9teco9uri9i de acolo9itrei

undeva Tn consonanta cu doamna §tefania Petre prejul Tntr-adevaral
energiei 9i a materialelora crescut cu 10%, 15%, 20%, 30% . Puteji sa ne
spuneti costul cu materialele a caror diferenIa o clama li? Cam cat la suta
din bugetul dumneavoastra reprezinta? va muljumesc.

Domnul Crit Adrian-Director general STB

Domnule consilier general va raspund pe rand Tntrebarilor

dumneavoastra.

Daca ne referim Ia pre juI materialelor Tncepe cu ultima la

prejul materialelor, pot scoate Tn evidenla ’inca un aspect faptul ca la
preluarea societalii, conducerii societatii aceasta avea o datorie catre
furnizori de circa 57 de milioane de lei pe de o parte doar pentru plata
sewiciilor 9i materialelor mai mult de atat pe langa aceasta era 9i o datorie

catrefurnizoriicare au prestatserviciide investitii
cu finantarede la
bugetullocalde inca 53 de milioanelei. Din aceastasumade la
municipalitatepana Tnmomentulde fa@ pe investiIii socotitoareo suma
de circa 20 de milioanede lei, drept urmare 9i acolo mai sunt necesare
fonduri. Daca vorbimde reorganizare, reorganizareaTnSTB e un act care
este continuu Tntr-o prima etapa aceasta s-a efectuat Tn luna aprilie 2021

la o luna de la preluarea mandatului, la momentul respectiv s-a redus
numarul de directori cu 7 din 15 directori au ramas 8.

Domnul consilier Badiu Andrei
O rugaminte. Daca puteji sa Tmidaji un impact in buget.

Domnul Cri+ Adrian-Director general STB
Domnul Badiu, o sa dau. Numarul de posturi de conducere a fost
redus cu 46 de §efi de sewicii 9i de birouri, impactul bugetar la momentul
respectiv a fost reducere de costuri cu salariile de aproximativ3 milioane
lei pe luna, ceea ce pentru noi consider ca 36 de milioane este un cost
semnificativ
Prima Tntrebare se referea la tarif. Vizavi de modificarea

planului

tarifar a9 face comparatia cu anul 2019 pentru luna august 2021 in
comparatie cu luna august 2019 avem o cre9tere a veniturilorcirca 8%

fata de 2019 pentru ca anul 2020 a9a cum 9tim cu toIi a fost un an atipic.
A9 dori sa precizez faptul, ca de fapt aceasta cre9tere de venituri e un
ajutor pe care noi TIaducem municipalita+ii in condijiile Tn care noi avem o

prestajie pe care o efectuam Tn contractul cu Asociajia de Transport
Metropolitan Bucure9ti llfov 9i pentru care noi avem un pre! stabilit, practic
veniturile noastre se constituie din numarul de kilometri efectuati Tnmultit
cu prejul pe kilometru pentru fiecare mijloc de transport in comun din care
se scad veniturile proprii. Ori noi cu cat avem venituri proprii mai mari cu

atat municipalitateatrebuie sa plateasca mai pujini bani pentru plata
compensajiei. Nu STB-ul are venituri mai mari din aceasta noua politica
tarifara municipalitatea9i am dectarat 9i public la momentulrespectiv
plate9te mai pujin pentru compensa+ie. Asociajia de Transport
Metropolitan Bucure9ti llfov care la randul ei plate9te mai pujin catre STB

9i Ia alti trei operatoride transport mai multde atat, municipalitateacu
fonduri ramase ar putea sa investeasca mai mult Tn infrastructurasau Tn
ceea ce aduce beneficii calatorilor consider eu. va multumesc.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Domnule director vizavi de aceasta compensa jie ..... .

DomnulviceprimarBujduveanuStelian
Vreau sa iau 9i eu cuvantul. E un dialog aici 9i nu vede nimeni ca
doresc si eu sa iau cuvantul.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Domnule Bujduveanu nu am vazut. Acum am vazut ca 'intr-adevar
domnul Bujduveanu a cerut cuvantul. Sigur domnule Bujduveanu, va rog
frumos
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Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
va multumescdomnule pre9edinte.Haideti sa facem o recapitulare
a transportului de cand am preluat mandatul cu toli pentru ca ne aflam la

putere9i nu in opozijie,cu toliiavemreprezentanji
in organelede

conducere ale acestor companii votate de catre Consiliul General 9i 9tim
mai bine ce se Tntampla acolo inclusiv sunt consilieri generali care fac
parte din conducerea de transporturi,votaji de catre ConsiliulGeneral.
Am mostenit o datorie de 1 miliard lasata de vechea administratie Tn
transportul public asta nu spune nimeni tragem de urechi directori dar Tn
realitate alta e povestea in spate, se ascunde o cifra pe care nimeni nu a
putut sa o plateasca Tn mandatul trecut 9i acum noi trebuie sa tragem, am

facut un contract nou de transport, de delegare a transportuluipublic care
a venit cu Tmbunata+irio data pe politicatarifara 9i a fost aprobat Tn
unanimitatede catre Consiliul General de catre toli colegii 9i doi am scos
WA-ul de la compensajie pe transport publicce a adus o reducere de
aproape 150 de milioanede lei pe an cu noua politicatarifarade acolo
vom vedea Tntr-un an calendaristic ce reducere am facut pe bugetul

Primariei Municipiului Bucure9ti 9i abia atunci putem discuta, astazi noi
suntem aici cu o rectificarepentruca e necesara pentruca am Tntarziatcu

semnarea contractuluide delegare undeva la 9ase luni de zile, nu
dezbatem acuma ce face STB-ul cand dezbaterea aceasta ar trebuisa o
avem zilnic Tnorganele de conducere ale STB-ului, noi astazi dezbatem o
rectificare nu dezbatem modul de management al STB-ului, pe care ar
trebui sa facem zilnic nu spun ca nu e bine dar nu este locul 9i nu cred ca
Tntrebarile sunt potrivite din punctul meu de vedere. va mul+umesc.

Domnul Cri+ Adrian – Director general STB
va multumesc domnule viceprimar pentru sustinere 9i pentru ca ati
facut vorbire despre datoria istorica municipalitatii pentru prestajia
efectuata de catre cornpaniile de transport din zona metropolitana Tn
conditiileTncare sunt niste elemente care nu tin de mine si astea doresc
sa Tntelegeji. va mul+umesc.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Domnule Bujduveanu eu cred ca am Tncercat sa Tnjelegem

fundamentarea acestei rectificari, mai departe de Tndeplinireastricta a
unor condijii juridice pentru a intra pe ordinea de zi acest proiect de
hotarare. Cred ca a Tncercatsa T9i lamureasca colegii, nici nu 9tiu daca
domnul director este invitat Tn cadrul 9edinjei de consiliu pentru a oferi
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aceste explicajii,care din punctul meu de vedere sunt binevenite,nu s-a
intrat Tnaspecte politice, nu sunt ni9te discujii foarte tehnice.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Domnul Rigu am dezbatut, daca vrea un coleg din Consiliul General
nu 9tie formula de calcul a compensajiei Tmicer scuze sa puna mana sa
citeasca, dupa atatea luniTncare am dezbatutaceasta formula§i aceasta

compensatie sa Tntrebamdin nou dar de ce platimatata? Platim atata

pentru ca nu subvenjionam, pentru ca pana acum transportul public a fost
gandit falimentar de asta platim atat de mult.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Domnule Bujduveanu nu a Tntrebat nimeni care este formula de
calcul, iar aceste Tntrebari, cred ca pot fi puse de membri comisiei juridice

in timpul 9edin+eicomisieijuridice chiar daca s-a discutat in fiecare zi
despre STB, Tn ultimeletrei luni. Nu cred ca e cazul sa punem astfel de
Tntrebari.

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Orice Tntrebare poate fi pusa oricand, problema e sa nu parem ca nu

9timcand le punem.

Doamna consilier Petre Stefania
Numai pu+indomnule Bujduveanu pentru ca am impresia ca faceji o
confuzie, cine a Tntrebatexact despre formula, se face o confuzie. Nu a
Tntrebatnimeni.
Domnul Crit Adrian – director STB
Eu am luat Tn calcul formula in conditiile Tn care am fost Tntrebat
vizavi de beneficiilepe care Ie are STB-ul prin modificarea politiciitarifare
9i eu am precizat atunci ca municipalitatea.....
Doamna consilier Petre Stefania
Dumneavoastra ati facut o precizare, domnul Bujduveanu a facut o
altfel de remarca.
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Ne Tndepartam de. . .
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Doamna consilierPetre Stefania
Numai putin domnule pre9edinte.Domnule Bujduveanu, rolul
acestei este printrealtelesa .... .
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Haideji gata.
Doamna consilier Petre Stefania
Domnule Badulescu fmi permiteli? Mul+umesc, apreciez.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Numai va certaji Tntre voi. Certaji-va in privat. Am Tnjeles.

Doamna consilierPetre Stefania
Domnule Badulescu eu sunt membru Tnaceasta comisie, apreciez
daca Tmidati voie sa termin.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Dar nu va las. Avem ceva de discutat? ca plec. votam ceva?
Doamna consilier Petre Stefania
Dumneavoastra puteti sa faceti ce doriti domnule Badulescu.
Multumesc.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
va mai certati mult? Dar chiar asa sunteti ca fratii si acum va certati.
Doamna consilier Petre Stefania
Domnule

Badulescu

.. . . ..

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Daca dumneavoastra nu vreji puteji ie9i, nu va !ine nimenisa staji in

sedi nta.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Eu am alte probleme, nu o sa ascult porcaiala voastra.
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Doamna consilier Petre Stefania
Dumneavoastra faceti ce doriti dumneavoastra, e o tara libera
Rugamintea o reiterez domnule pre9edinte, este catre STB, catre
directia economica, oricare dintre structuri sa ne transmita fundamentarea
atata tot. A9a cum am precizat de la bun Tnceput.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Corecta remarca.

Doamna consilierPetre Stefania
A9a cum am precizat de la Tnceput.Tnraportulde specialitateexista
un singur paragraf care nu justifica Tn nici un feI, in niciun feI subliniez
diferenta aceasta propusa la rectificare.Asta trebuie sa Tnjelegejipentru
ca intro jumatate de ora suntem chemaji sa dam un vot pe baza unor
documente si este normal sa dam acest vot informati.Multumescmult.
Domnul Crit Adrian – director STB
Doamna consilier general a9 vrea sa sintetizez. Vizavi de Tntrebarea

dumneavoastra !in sa precizez urmatorulaspect. STB-ul are o datorie
catre ANAF de circa 1 miliard400 de milioane,luandTnconsiderare§i
dobanzile 9i penalitalile iar Asocia+ia de Transport Metropolitan Bucure9ti
llfov are o datorie fala de STB de aproximativ aceea9i valoare daca este

compensam aceasta suma 9i ma duc directin zona respectivapana acum
nu am vrut sa o fac, atunci acele 200 de milioanede lei sunt practic doar
circa 20% din suma datorata pentru presta+iaefectuata municipalitali.va
multumesc.
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Doamna Gram a cerut cuvantul. va rog doamna consilier, dupa
aceea domnul Circa.
Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Tntr-adevar exista o solicitare a operatorilor de transport care sa
justifice de ce este nevoie de aceasta rectificareTnsensul de a da 200 de
milioane la subventii, peste un miliardcat am dat la adoptarea bugetului
sa mai dam 200 de milioane lei. Nu exista asa cum a zis doamna Stefania
Petre nici un feI de justificare Tn raportul de specialitate de ce sa dam, plus

ca atunci erau toti banii 388 de milioanecare era rectificareabugetara
mergeau pe servicii de transport deci ar fi trebuit sa ridicamsubvenjia la
1,38 miliarde, nu am mai vazut pana acum un astfel de proiect de hotarare
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care sa nu justifice din partea subordonatei de ce e nevoie de o suma

suplimentarade aceea a cerut o fundamentare9i cu costuri nu vrem

declaratii politice de genul sa fie calatorii muljumiji, pentru ca ei nu sunt
multumitsi daca o sa viram 388 milioane acum, nu o sa fie multumiti. Deci
voiam o fundamentare a costurilor, de ce au crescut. in plus cand am votat
contractul de delegare a serviciilorde transport acum nu mai 9tiu cat a
trecut doua luni sau cat a trecut exista un anexa, planulde eficientizarea
a costurilor si trebuiau sa scada niste costuri cu salariile, cu motorina
conform recomandarilor facuta prin ultimulraport de audit din 2019 ce se
Tntamplade ce nu respectam acea anexa contract de delegare adica Tn

Ioc sa scadem costurile9i sa respectamaceasta anexa planul de
eficientizare noi ridicam costurile, adica noi avem ni§te semne de 'intrebare
si voiam sa le clarificam.
Domnul Crit Adrian – director STB
Stimata doamna consilier general va poftesc 9i sa va arat cu cat s-

au redus costurile de la reluarea mandatului 9i ce s-a facut pentru
eficientizareainstitutiei
.
Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Tnseamna ca nu a fost fundamentat corect.
Domnul Crit Adrian – director STB

in conditiile in care noi efectuam presta+ia solicitata de catre
Asociatie Transport MetropolitanBucure9tillfov 9i din pacate pana Tn
urma cu cateva luni veniturile urmare a prestatiei efectuate nu au fost la
nivelul prestatii, adica noi am facturat cat am facturat 9i am Tncasat doar
un procent din ceea ce facturam, va rog sa analizaji acest aspect 9i faptul
ca a9a cum spuneam anterior datoria Asociajie Transport Metropolitan
Bucure9ti llfov este una imensa fata de operatorii de transport pentru acest

lucru se fundamenteazamacar partialaceasta suma sa acopere din

datoria existenta. Multumesc.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina

Domnul Crit, dar cand s-a facut bugetulatunci nu s-au avut Tn
vedere aceste sume adica ce s-a Tntamplat,eu Tntelegca nu s-au facut
plalilecare trebuiau.
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Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Doamna Gram Tntrebarile 9i discutia excede un pic obiectul 9edinjei
noastre, aji precizat foarte bine, ati intaritceea ce a spus doamna §tefania

Petre, cu toti cred ca suntem de acord ca este nevoie de aceasta

fundamentare 9i reiterez 9i aceasta solicitare sa transmita pana Tn9edinja
ConsiliuluiGeneral de la ora 10 aceasta fundamentare, daca ea exista ce
s-a intamplat,de ce nu am ajuns sa nu se ajunga Ia o anumita suma sau

s-a ajuns la aceasta suma, s-au efectuatreduceride cheltuielisau nu, nu
cred ca este obiectul discutiei noastre Tn momentul de faQ.

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Tipot raspunde doamnei consilier Gram, de ce s-a ajuns la aceasta
suma, Tntarziereadatorata, pentru ca nu s-a votat contractulde delegare
mai aproape de Tnceputulanului, facturile emise pe vechiul contract de
delegare, asta Tnseamna pana Tn luna august, daca contractular fi fost
votat Tn ianuarie februarie am facut fi avut un discount cateva zeci de
milioane pana Tnluna august, acum abia dupa august Tncepemsa platim
noi municipalitateao suma considerabil mai mica, nu este culpa nimanui,

a fost o Tntarziere datorata unei proceduri de dezbateri publice a
contractuluide delegare, e bine, avem o valoare pe care o platimacum
mult mai mica dar si unele din urma.

DomnulconsilierRigluAndrei Daniel
Mul+umescdomnule viceprimar. Domnule Circa doriti sa mai

interveniti?

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Tntrebarea este foarte simpli, domnul Bujduveanu a spus mai
devreme 9i are dreptate, in consiliul de administra+iesunt reprezentanli ai
tuturor partidelor din arcul puterii, USR 9i PNL cu siguranji. in momentul
in care vin astfel de Tntrebari ca si cand acesti oameni sunt acolo si nu stiu
pentru ca domnul Bujduveanu a spus ca toata lumea este reprezentata

toata lumea, nu, toata lumea de la putere.in momentulTncare ne vin
Tntrebaritehnice, puse de colegele noastre, Tntelegereamea este ca ori

acei oameni nu participa la 9edin+e,ori nu transmit mai departe pentru ca
oamenii preiau informatia, o dau mai departe catre grupurilelor politice
care informate pun astfel de Tntrebari. in momentul Tn care vin astfel de
Tntrebari de la USR catre PNL cum ar veni, domnul Bujduveanu
coordoneaza STB, din punctul meu de vedere, e o 9edin@publica, a9 vrea
sa injeleg de ce astfel de lucruri nu se discuta unii cu aljii, repet, partea
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tehnica nu politica. Informajia nu vine catre oameni? Domnul Bujduveanu
spune toata lumea este reprezentata, dar de fapt noi nu suntem 9i ne
Tntrebamunii pe aljii. Eu sunt din grupul PSD a9 putea sa fmi dau cu
parerea pentru ca am fost acolo 9i 9tiu cum este, dat ok nu ma bag. Astfel
de Tntrebare tehnica 9i astfel de disputa pare pujin ie9ita din cadrul
comisiei, dar nu cred ca face sens.
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Domnule Circa, toti membrii consilieri generali participa la 9edinje
se intereseaza Tsifac treaba acolo va reamintesc ca suntem Tntr-o sedinta

a comisieicare este publicadeci ne poatevedea oricecetajeanal
municipiului Bucure9ti 9i nu numai, aceste Tntrebarinu sunt numai pentru
noi sunt 9i pentru cei care ne urmaresc 91care trebuie sa Tnjeleaga cat mai
bine ce proiecte de hotarare se supun votului Consiliul General 9i care
sunt argumentele din spate.
Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Daca fmi permiteti, noi ne aflam intr-o democrajie reprezentativa 9i
dumneavoastra 9i eu 9i domnul Bujduveanu reprezentam oarneni care
ne-au votat. in momentulTncare eu am informatia este de datoria mea sa

diseminez catre publiculmeu, catre Bucure9ti,colegele dumneavoastra
Tntreabaca si cum nu ar stii.
Doamna consilier Petre Stefania
Domnule consilier Circa, noi astazi suntem chemati sa votam pe un
proiect Tnsotitde o documentatie corect pana ici. Documentajia despre
care am agreat cu tolii ca nu conjine informa+iilenecesare. Da? Deci va

rog frumos sa fmi permiteli sa pun Tntrebaridespre proiectulpe care iI

avem la vot Tn 20 de minute, da? A§a cum consider eu necesar pentru ca
vorbim despre documenta{ia care Tnsoje9te proiectul 9i care in opinia mea

este incompleta,am presupun dreptul sa consider ca aceasta
documentajie este incompleta, corect?

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian

Corect, doar ca a fost comisia economica ieri.
Doamna consilier Petre Stefania
Nu sunt membru Tn comisia economica.
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Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Domnul a spus mai devreme ca datoria noastra este de a ne informa
unii pe aljii.
Doamna consilier Petre Stefania
Eu sunt membru Tn comisia juridica, am facut ni9te observajii cu

privire la raportul de specialitate, rugamintea este sa nu ne daji
dumneavoastra instructiunidespre cum sa discutam Tntrenoi. Haideji sa
nu vorbimuratdespre asta.
Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Doar faceam remarci despre asta, cum colaboreaza oamenii de la
putere.
Doamna consilier Petre Stefania
Haideti sa vorbim despre proiectele pe care le avem la vot Tn
jumatate de ora, despre asta era vorba.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Domnul Circa, doamna Petre sa nu facem o discutie Tn doi, o sa mai
dau cuvantul domnului Badiu, dupa aceea o sa supunem la vot proiectul
de hotarare pentru ca in curand urmeaza sa Tnceapa 9edinta Consiliului

general 9i nu vream sa Tntarziem,domnul Badiu, va rog.
Domnul consilier Badiu Andrei

Am ascultat discujiilecolegilorde mai devreme,am pus 9i eu doua

trei Tntrebari.intr-adevar suntem Tn comisie juridica 9i macar prin prisma

asta trebuiesa fim un pic mai aplicati, in acest sens sa reamintimca
discutia a plecat de la ni9te Tntrebari generale de un material incomplet

problema nu consider ca este Ia STB pentru ca STB-ul nu este cel care
trebuie sa ne puna la dispozijie aceste materiale, aparatul tehnic din
subordinea primariei, din subordinea primarului, aceste documente la
dispozitie nu este prima oara cand primim ni9te documente 9i sa folosim
termeni neacademici la „mi9to”facute de acolo, de aici a plecat toata
discutia, eu consider ca este legitimdin partea STB-ului sa ceara bani 9i
sa ceara cat de mult este treaba lor, au scop economic, noi suntem
chemati luam o decizie Tn plenul Consiliului dar in comisia juridica trebuie
sa verificam aspectele de forma 9i de fond, din punct de vedere juridic, ori
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eu nu sunt convins din punct de vedere al argumentelorce stau la baza
oportunitaIii, ca pot sa iau o decizie Tn condijiile Tncare am pus Tntrebari.

Domnule director faceti demersuri astfel Tncatpe viitor din cadrul
aparatului tehnic sa ne vina ni9te documente bine fundamentate, despre
asta este vorba. De multeori directoriisau persoanele care vin in comisie
sunt un paratrasnet Tntoate problemele primariei 9i Tncaz de in faja a picat

domnul Crit. Dar nu doar aici se Tntamplaacest lucru 9i simpla existenta a
unui document nu Tnseamna ca el si exista, are continutulnecesar sa ne
convinga, Ie pui la “mi9to”o foaie, ok 9i consideri referatde aprobare, dar
el nu exista decat formal.

DomnulviceprimarBuiduveanuStelian

Dorec o ultimainterven+ie
domnulepre9edinte.
Vreau sa se

sublinieze clar, motivul pentru care am intervenit 9i eu 9i colegii mei este

ca discutia care corect fundamentata de catre doamna Petre, ca
documentul este incomplet s-a dus Tndiscu jia de a blama STB-ul, la masa

pentru actiunile pe care le facem Tn perioada urmatoare sau toate
demersurile de a se reforma, restructura, ceea ce nu are nicio legatura

a9a cum a zis Andrei Badiu colegul nostru mai devreme forma unui
document emis din cadrul Primariei municipiului Bucure9ti cu problema pe

fond de a unei societali complet lasat in paragina de vechi administrajii.

va multumesc.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Tin sa mai fac precizarea ca nimeni nu a blamatSTB-ul 9i nu s-a
pus problema Ia STB 9i s-au adresat ni9te Tntrebari,vizavi de activitatea
acestei societali, in ultimulan urmand sa vedem care sunt raspunsurile
domnuluidirector, nu s-a transmis ca STB-ul ar fi de vina pentru aceasta
situa+ie.Ok, muljumesc o sa supun la vot proiectul de hotarare.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian

La ce aji spus dumneavoastrace raspunsuricredeatica veji primi

de la STB? Daca aji intrebat pe problema societalii 9i nu pe forma
documentului?

Eu asta nu am Tnteles.
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Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Raspunsuri obiective. Ni9te cifre seci care ne ajuta sa Tntelegem
care este situatia actuala.
Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
gi ar fi determinat partea incompleta din raport? Ar fi adus
completari? Pi daca ar fi adus aveji dreptate.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Muljumesc, domnule Bujduveanu. va rog frumos sa supuneji la vot

proiectul de hotarare privind rectificarea bugetuluipropriu al
municipiului Bucure9ti pe anul 2021.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri avizul este
favorabil

(fSa.,„..,

Secn r
Badiu Andrei
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