Proces verbal
Tncheiat in 9edinja Comisiei Juridice 9i de Disciplina din data de
30.09.2021, ora 10.00
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Sedinta se desfasoara online.
Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Buna dimineata!
Avem 19 proiecte pe ordinea de zi proiect pe care le discutam Tn
cadrul comisiei juridice de astazi care vor fi dezbatute Tn 9edinta CGMB
de astazi, 30 .09.2021, de la ora 14.00.

Punctul 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de

inserjie socio – profesionala pentru perioada 2021 – 2023 la nivelul

municipiului Bucure9ti. Acest proiectare referatde la PrimarulGeneral,
ini+iatorulproiectului9i un raport de specialitatede la Directia Generala
InvestiIii. Daca sunt observatii sau Tntrebaridin partea comisiei? Nu sunt.

Votali va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 2 abjineri avizul este favorabil.
Punctul 2 - Proiect de hotarare privind cooperarea Tntre

Municipiul Bucure§ti §i Federajia Sportului §colar §i Universitar Tn
vederea stabilirii cadrului organizatoric de Tncurajare a participarii
pre9colarilor, elevilor9i studenjilor la activitiji cu caracter sportiv,
implementarea normelor privind finanjarea unor programe sportive
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ei organizarea de evenimente sportive, cu aplicarea criteriilor

specifice de selec jie §i indrumarea elevilor. Acest proiect este ini+iatde

Primarul General care ata9eaza un referat de aprobare, avem la

documentatie un raport de specialitate de la Direc+iaCultura, Tnvalamant
9i Turism. PractiC este un protocol prin care prin care aceasta federajie
colaboreaza cu Primaria MunicipiuluiBucure9ti prin PROEDUS, pentru a
dezvolta programe care sa Tncurajezeparticiparea la activitalisportive
pentru elevi studenji 9i pre9colari Daca sunt obsewa+ii din partea
membrilor comisiei?
Domnul consilier Badulescu Aurelian

Aceasta activitateeste bugetatasau nu? Sau este doar un act de

asociere fiecare cu alte resurse, dar nu financiare face ceva?

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Momentan din injelegerea mea protocolul este doar o asociere
pentru moment, la articolul 19 din protocolse prevede ca: protocol de

colaborare9i regulamentelede finan+area programelorsportivevor fi

aprobate prin hotarare a Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti la
nivelul sectoarelor de catre consiliilelocale. Deocamdata se stabileste
cadrul, efectiv bugetarea 9i modul de finanjare a programelor vor fi trimise
ulterior pentru aprobare Consiliului General, respectiv consiliilor locale.
Daca nu mai sunt alte intervenjii va rog frumos o sa puneji la vot.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Am Tnteles. Bine, va multumesc.
Domnul consilier F?iauAndrei Daniel

Cu placere. Daca nu mai sunt alte interventiiva rog frumos sa

supuneti la vot.

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 2 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul3 – Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii

Planului de acjiune pentru diminuarea nivelului de zgomot in
Municipiul Bucure9ti. Acest proiect este inijiat de catre Primarul General,
care ata9eaza un referatde aprobare Tnacest sens, de asemenea este un
raport de specialitate de la Directia de Mediu, acest plan de diminuare a
nivelului de zgomot din municipiul Bucure9ti, expresa obligajie pe care o

aveam prin directivaParlamentului
European pentruevaluarea9i
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gestionareazgomotului,se face o actualizare9i este ata9ataaceasta
actualizare sub forma unui plan din 2019 de peste 150 de pagini. Daca

sunt observatii sau comentarii din partea colegilor? Nu sunt. va rog frumos
sa supuneji la vot,

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul4 – Proiect de hotarare privind transmiterea de catre
Municipiul Bucure§ti a documentajiei tehnico - economice aferente

§colii GimnazialeNeagoe Basarab (fosta §coala nr. 16) situati in
strada Constantin Brancu9i nr. 7, Consiliul local Sector 3, in vederea

finalizirii lucrarilor. Practic se transmite documentatia, pentru aceasta
§coala astfel Tncat Consiliul Local sector 3 sa finalizeze lucrurile, avem un

referat de aprobare din partea PrimaruluiGeneral 9i Tn raport de
specialitate de la Direc+iaGenerala Investijii.Daca sunt obsewa li? Aceste
docurnenta+ii tehnico economice pentru 9coala aparjin de drept Consiliului

General sau Primariei MunicipiuluiBucure9ti.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Au fost Ia noi cand au fost cu BEI-ul.

DomnulconsilierRigu Andrei Daniel
Acest proiectde hotarareeste asurnatde initiator,prinsemnatura9i

de catre direc+ia de specialitate din cadrul Primariei.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Oricum ei Tsi asuma orice.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Haideti sa trecem la vot, va rog.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 1 abtinere avizul este
favorabil.
Punctul 5 - Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 28/19.02.2009

privind desemnarea reprezentanjilorConsiliului General al

Municipiului Bucure9ti ca membri in Comisia pentru analiza
solicitarilor privind exercitarea dreptului de preemjiune de catre
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Municipiul Bucure9ti pentru imobilemonumente istorice, precum 9i
abrogarea Hotirarii C.G.M.B. nr. 306/2006.Acest proiectde hotarare
are referat de la Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc+ia

Cultura, invatamant, Turism. Practic vizeaza abrogarea hotarariiprin care
in cadrul comisiei se analizeaza daca municipiul Bucure9ti T9i exercita
dreptul de preemtiune pentru cumpararea unor monumente istorice care
se doresc a fi vandute de proprietari lor a membrilor Consiliului General
mai exact pre9edinjii comisiilor economice, patrirnoniu, Tnvalamant
urbanism 9i juridica. Personal mie mi se pare utila prezenja acestor
consilieri generali pentru acest exerci+iual dreptului de preem+iune pentru
ca ofera o perspectiva mai larga asupra oportunitaIii exercitariidreptului
de preemtiune9i nu avem doar perspectiva executivuluicare de rnulteori
este foarte tehnica 9i mai ales se TncadreazaTn ni9telimitebugetare a9a
cum sunt stabiliteTn cadrul bugetuluimunicipiuluiBucure9ti,practic daca
nu sunt bani 9i daca e o oportunitate9i o cladire importantapentru ora9 e
foarte probabil sa nu se exercite dreptul de preem+iune tocmai pentru ca

nu exista buget de9i poate Tncercam intro situajie deosebita sa
identificamaceste sume necesare, a9a ca eu personalnu sunt de acord
cu acest proiectde hotararedar sunt curios daca 9i ceilaltim6mbriai
comisiei au o parere Tn legatura cu aceasta. Nu, atunci o sa procedam la
vot

Cu 4 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 3 abjineri avizul este
nefavorabil.

Punctul6 - Proiect de hotirare privind Tmputernicireaexpresa a

Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucure;ti,

de a

hotari, in condijiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 4 al
Municipiului Bucure9ti cu Spitalul Clinic de UrgenP pentru copii
“M.S. Curie“ pentru finanjarea 9i realizarea Tn comun a unor lucriri

de interes public local

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Domnule pre9edinte fmi cer scuze, cred ca la votul anterior nu s-a
preluat votul meu. FRogsa verificaji 9i daca nu s-a preluat, rog sa se
consemneze votul meu pentru.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
S-au Tnregistrattoate voturile membrilor comisiei.
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Trecem la punctul6 - are referatde aprobare din partea Primarului

General 9i raport de specialitate de la Directia Generala Investitii. Daca

sunt observa+iipe marginea acestui proiect? Nu sunt.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivagi 1 abtinere avizul este

favorabil.

Punctul 7 – Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul

privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Sentintei civile nr. 579/30.01.2020,situat Tn Bucure§ti, Str. Biserica
Marcu}a nr. 1, bl. 34, ap. 3, sector 2 9i transmiterea acestuia Tn
administrarea Administrajiei Municipale pentru Consolidarea
cladirilor cu Risc Seismic. Acest proiectde hotarareare referatde
aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitatede la Direcjia
Patrimoniu. Daca nu sunt observajii va rog sa iI supuneji la vot.
Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este

favorabil.

Punctul 8 - Proiect de hotirare privind Tnscrierea Tn domeniul

privat al MunicipiuluiBucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Sentinjelor

civile

nr.

5021/29.06.2018 9i

nr.

942/12.02.2019,

pronunjate de Judecitoria Sectorului 6, situat TnBucure9ti, strada

Valea calugareasci nr. 13, bl. 22, sc. A, et. 5, ap. 35, sector 6 9i

transmiterea acestuia in administrarea Administrajiei Municipale
pentru Consolidarea Clidirilor cu Risc Seismic. Acest proiectde
hotarare are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitatede la Direcjia Patrirnoniu.Daca nu sunt observatiiva rog sa iI
supuneji la vot.

Cu 8 voturipentru,0 voturiTmpotriva
9i 1 abtinereavizuleste

favorabil.

Punctul 9 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea in domeniul

privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacan@ succesorala nr. 36/23.06.202'1, situat Tn
Bucure9ti, str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc. 2, et. 3, ap. 59, sector 3
9i transmiterea acestuia Tn administrarea Administrajiei Municipale
pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic. Acest proiect de

hotarare are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
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specialitatede la Direcjia Patrimoniu.Daca nu sunt observatiiva rog sa iI
supuneji la vot.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 1 abjinere avizul este

favorabil.

Punctul10 - Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul

Certificatului suplimentar

de vacan@ succesorala

nr. 1/02.07.2021,

situat Tn Bucure9ti, str. Polona nr. 115, bl. 15, sc. A, et. 4, ap. 20,
sector 1 si transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei
Municipale pentru Consolidarea Clidirilor cu Risc Seismic. Acest

proiectde hotarare are referatde aprobare de la PrimarulGeneral 9i raport
de specialitate de la Direcjia Patrimoniu. Daca nu sunt observatii va rog
sa iI supuneji la vot.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 1 abtinere avizul este

favorabil.

Punctul11 - Proiect de hotarare privind inscrierea Tndomeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de mo9tenitor (de Legatar cu titlu universal) 9i vacan@

succesorala nr. 14/21.04.2021,rectificat prin 'incheierea de rectificare
nr. 11/14.09.2021,situat in Bucure9ti, strada Federic Chopin nr. 4), bl.
F, et. 1, ap. 3, sector 2 9i transmiterea acestuia Tn administrarea

Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc

Seismic. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare de la Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu. Daca nu sunt
observajii va rog sa iI supuneji la vot.

Cu 8 voturipentru,0 voturiTmpotriva
9i 1 abjinereavizuleste

favorabil.

Punctul12 - Proiect de hotirare privind imputernicireaexpresa
a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotarTcu privire la incheierea

unui Acord de cooperare cu Pretura Sectorului Botanica a
Municipiului Chi9inau din Republica Moldova. Acest proiect de
hotarare are referat de aprobare din partea inijiatoruluiPrimarul General
9i raport de specialitate de la Directia Relatii Externe 9i Protocol, mai mult

cei care ne solicitaacordul pentruacest protocolde colaborareConsiliul
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Local sector 2 au trimis acest proiect de hotarare la MinisterulDezvoltarii
Lucrarilor Publice si Administratiei,de asemenea ataseaza acest acord de

cooperare la documenta+ie.Daca sunt observajii? Nu sunt, va rog sa iI
supuneji la vot.

Cu 8 voturipentru,0 voturiTmpotriva
9i 1 abtinereavizuleste

favorabil.

Punctul13 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti, de a
hotari, cu privire la cooperarea intre Sectorul 2 al Municipiului
Bucure9ti cu Universitatea Politehnica din Bucure9ti in vederea

Tnfiinlarii,dezvoltarii 9i asigurarii cofinanlarii unui Incubator de
Afaceri (ESA BIC Ro) in cadrul programelor Agenjiei Spajiale
Europene. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare, din partea
Primarului General 9i raport de specialitate din partea Directiei Investitii.
De asemenea este ata9ata hotararea Consiiiului Local prin care se
solicita acordul Consiliului General 9i acordul de cooperare Tntre Sectorul

2 si Universitatea Politehnica din Bucuresti care detaliaza inclusiv
obliga+iilefinanciare 9i valoarea acordului pentru ambele parji. Daca sunt
observajii pe marginea proiectului?Nu sunt. va rog frumos sa iI supuneji
la vot

Cu 8 voturipentru,0 voturiTmpotriva
§i 1 abtinereavizuleste

favorabil.

Punctul14 - Proiect de hotarare privind Tmputernicireaexpresa

a ConsiliuluiLocal al Sectorului2 de a dispunecu privire la

cooperarea cu Asociajia DAISLER in vederea finanlarii 9i realizirii Tn
comun a unor acjiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public
local. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare, din partea
PrimaruluiGeneral 9i raport de specialitate din partea Directiei Cultura,
'Fnvalamant,Turism. Documentajia este ata9ata.9i HCGMB precum 9i
acordul de colaborare TntreSectorul 2 si asociatia DAISLER care vizeaza
cooperarea 9i contribu{ia financiara de ambele parIi pentru realizarea unui

festivalde arta moderna numit „Lights One”. Daca sunt observatiicu
privire la acest proiect?
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Domnul consilier Calentaru Nasi
O sa va spun din istoria acestui proiect. A fost initiatde catre doamna
viceprimar Alexandra Chirila, din fi9a proiectului initial,el propune de fapt
o asociere asa cum a zis Centrul Cultural Mihai Eminescu si Asociatia
DAISLEFq, festivalul acesta presupune confec+ionare de ni9te figurine din

fier care sa fie luminate9i amplasate Tntot felulde blocuridin Sectorul2
obiectivul principal al Centrului Cultural Mihai Eminescu este realizarea de
proiecte culturale ceea ce nu prea bate cu organizarea de actiuni lucrari

servicii sau proiecte de interes local, ceea ce este foarte interesant de

menjionateste faptulca din fi9a proiectuluiacesta gasim o adresa a

Prefectului catre primarul sectorului 2 respectiv Consiliul Local al

sectorului 2 in care Prefectul informeaza asupra necesitatii luarii acordului
prealabil al CGMB 9i Tmputernicireaexpresa a CGMB catre consiliul local
pentru a realiza genul acesta de proiect. Ce nu spune aceasta adresa este
faptul ca exista un dosar Tn cercetare Ia DNA, din fi9a proiectului inijial

facea parte un schimb de e-mailuriTntreviceprimar9iasociatia DAISLER
in care Asociajia DAISLER Tispunea viceprimarului,doamnei Chirila cam
cali bani trebuie sa aloce, unde trebuie sa aloce, pentru ce trebuie sa

aloce, aceste informa+iiau fost publice 9i faceau parte din fi9a proiectului,
atat de mult a gasit doamna Chirila sa informeze publicul, ulterior au fost

scoase de acolo de pe linkulproiectuluicert este ca prin acest proiectse
Tncearca sa se scoata un cartofi fierbinte din mana sectorului 2 si a se
pune in mana Consiliu General Bucure§ti. Recomandarea mea este sa nu
ne atingernde acest proiectTnsensul de a vota negativ.Muljumesc.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Domnule Calenjaru ca sa fmi fie clar, la ce va referiti prin acele emailuri schimbate Tntreviceprimar de la sectorul 2 9i asociatie? Ce efecte
ar avea asupra legalitalii realizarii acestui acord de colaborare pentru
Festivalul de arta? Presupun ca in momentul Tncare s-au discutat termenii
colaborarii 9i s-a discutat cum se va realiza proiectulau fost discutii 9i cu

privirela necesitalilefinanciare,facem doar 9apte instalaIii, facem trei

facem douazeci? Adica daca binevoiji sa fmi spuneti care ar fi efectul

asupra analizei noastre a documentajiei transmise.

Domnul consilier Calentaru Nasi
Discutau sumele de bani, a9a cum am spus sa fie alocate pe fiecare
instrument in parte, acest proiect a9a cum a fost ini+iat de catre
viceprimarul sectorului 2 Alexandra Chirila nu respecta legea achizijiilor

publice sunt acolo din cate am Tnjelesde la colegiimei Consiliul Local
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sector 2, exista 9i cercetari sub rejinerea unor aspecte presiunea de trafic
de influenla cam astea sunt..... nu 9tiu daca v-am raspuns la Tntrebare,
cam astea sunt problemelecare le vad eu legatede acest proiect,adica
practic consiliu local are o problema ne paseaza noua sa o rezolvam 9i
astfelsa capatam noi ni9teconsecinjein raportcu legea.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Mai exact cum preluam noi acesta apa fierbintedaca noi dam un
acord ca sa realizeze.... .
Domnul consilier Badiu Andrei
Domnule pre9edinte a fost destul de clar.

Domnul consilier Badulescu Aurelian

Haideji sa votam, va rog frumos. V-a spus omul foarte clar,

dumneavoastra ce nu injelegeji, daca nu exista un concurs de proiecte,
cum sa dai printr-o astfel de hotarare, o serie Tntreaga de atribujii unei
relajii care prevede mai mult decat are ca obiect de activitate, inclusiv
Directia de Cultura, ei vor sa faca investitii, Tn sector dar nu asta e
problema. Omul a fost clar faceti dumneavoastra propria cercetare haideti
sa votam.

DomnulconsilierRigluAndrei Daniel
Eu 9tiuca am mai votatproiectede hotarariprin care am aprobat

colaborari cu diverse asociatii fara sa fie un concurs anterior, nu stiu dasca

este obliga+ielegala sa facem acest lucru.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Haideli sa votam dupa aceea raspunde fiecare, omul a fost foarte
clar, a avut cuvintele pe care le-a avut.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Am in+eles aspectele menjionate, de domnul Calenjaru sunt 9i de
competen+a altor institu+ii,noi luam o decizie prin avizul comisiei.
Domnul consilier Calentaru Nasi
La vot, nu am nici un feI de problema.
Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
9
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Daca numai sunt astfel de observa+ii vot va rog pe proiectul numarul

Cu 5 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva9i 2 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul15 - Proiect de hotarare privind imputernicireaexpresa
a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotiri cu privire la incheierea

unui Acord de cooperare cu Sectorul Buiucani al Municipiului
Chi9inau din Republica Moldova. Acest proiect de hotarare are referat
de aprobare din partea initiatorului,Primarul General 9i un raport de
specialitate de la Directia Relajii Externe 9i Protocol, la feI ca la proiectul
anterior CL sector 2 si CL sector 4 a transmis si MinisteruluiDezvoltarii
Lucrarilor Publice 9i Administrajiei acest proiect de hotarare 9i ne ata9eaza
acordul de cooperare Tntresectorul 4 9i sectorul Buiucani. Se pare ca asta

este numele pentru ca apare Tn toate documentelepe aici, daca nu sunt
observa+ii cu privire la aceasta hotarare va rog frumos sa supuneji la vot.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este
favorabil.
Punctul16 - Proiect de hotirare privind aprobarea componenjei
nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului 9i Urbanism
Acest proiect de hotarare are referat de aprobare din partea

Primarului General 9i raport de specialitate de la Direcjia Generala de
Urbanism. Se stabile9te componen+a comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului9i urbanism, prevazute la Legea 350/2001. Daca sunt observaIii
pe marginea acestui proiect?
Domnul consilier Badiu Andrei
Eu am o observatie domnule pre9edinte. §tiu ca are referat de
aprobare 9i raport de specialitate. Daca ne uitam la ele va spun sincer eu
nu fac diferenja care este unul 9i care este altul pentru ca au conjinut
identic, cred ca macar din punct de vedere formal trebuia sa aiba macar

un con+inutdiferit, pentru ca ele sunt doua documente stabilite de lege, cu

functiunidiferite. Una poatesa fie la nivelde argumentegeneraleiar
cealalta trebuie sa fie foarte bine fundamentata.Din punctul meu de
vedere intram iar Tn logica in care funcjionariidin primarie fac ce vor,
aceasta este cea mai mare bataie de joc la adresa Consiliului apropos de

materialelecare sunt anexatela proiectulde hotarare.Aceasta este o
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chestiune pe forma, mai e o chestiune de fond in referatul de aprobare 9i
raportul de specialitate se face precizarea ca aceasta comisie va functiona
in subordinea PrimaruluiGeneral, nicaieri Tnlegea 350 nu se face aceasta
precizare, aceasta comisie func+ioneaza cel putin sub coordonarea

arhitectuluisef, dar nu a PrimaruluiGeneral. Aceasta este o eroare de
fond 9i undeva Tn 9edinta voi Tncerca sa cer cateva lamuriri legate de acest

aspect sigur ca noi nu stabilimTn momentulacesta Regulamentulde

func+ionareal comisiei 9i era bine sa o facem, discutam de un regulament
care este Tn vigoare de pe vremea primarului Oprescu sigur ca 9i grupul
PNL va fi foarte implicat Tn elaborarea acestui regulament pentru a da Tntradevar un instrumentutilConsiliului General in crearea voinTeilegate de
cum vor vota diverse proiecte membri PNL din Consiliul General §i din alte
particle. Daca aveji ceva informa+ii suplimentare legate de aceste precizari

sau daca este cineva din arhitectul sef sau din directia arhitectuluisef
disponibilcu mare drag a9 vrea sa ii pun Tntrebarileastea legate de
problema de fond sesizata mai devreme.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel

De acord cu cele precizate de dumneavoastra domnule Badiu si
chiar va propun Tmpreunasa inijiem masurile pentru a adapta rapoartele
de specialitate care sunt emise de catre direcjiile de specialitate astfel
Tncat sa fie cat mai complete 9i mai relevante pentru deciziile pe care
trebuie sa le luam Tncomisiilede specialitate. Dar nu este prima oara cand
primim astfel de rapoarte de specialitate 9i cred ca trebuie sa vedem care
sunt masurile pe care le putem lua. sa stabilimeventual o forma, a acestor
rapoarte de specialitate,ca ele chiar sa ne ajuteTnluarea deciziilor.
De asemenea sunt de acord 9i cu precizarea pe care ati facut-o

dumneavoastra,
nu este Tn lege ca aceastacomisiesa fie sub
coordonarea Primarului General, secretariatul comisiei este asigurat de
Directia de Urbanism, dar nu se precizeaza nimic de coordonarea

PrimaruluiGeneral cu privirela aceasta comisie,ea functioneazacu roI

consultativ Tn special pentru a-I ajuta pe arhitectul 9ef sa emita avize 9i sa
Tndeplineasca atribujiile pe care Ie are in cadrul directiei de urbanism 9i a
atributiilorcu privire Ia urbanism 9i amenajarea teritoriului.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Sunteti surprin9i? Domnul Nicu9or Dan vrea sa apuce de coarne,
urla foamea pujin in dansul mai sunt ni9te solicitari pe la ni9te partide, pe
care trebuie sa le punem pe ordinea de zi 9i ne Tntoarcem la locul crimei,
pentru asta a venit domnul Nicu9or Dan sus+inut de o majoritate, sa bage
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mana sa vada ce face prin Bucure9ti, o utopie,ma bucur ca aduceti critici,
sa fim sanato§i, haidetisa Tidam ce i-omda, in sala o sa Tntrebammai cu
subiect 9i predicat, cam aici ne Tnvartim9i sa fim barbati §i sa recunoa9tem
sa punem degetul pe rana.

Domnul consilier Badiu Andrei
Domnul Badulescu va spun, cu drag, va spun sincer ca eu nu am o
problema sa pun degetul pe rana, va asigur ca nu am venit sa sustin nici

o utopie,eu formulezcritici... .. .

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Sunteli dintre putiniicare nu o sa puna mana pe bani. Atunci o sa

puna.. . . lisaji.

Domnul consilier Badiu Andrei
Din punctul meu de vedere raportat la chestiunile de forma undeva
trebuie luat o atitudine9i din partea noastra 9i cred ca nu exista un Ioc mai
bun decat Tn comisia juridica pentru ca bataia aceasta de joc legat de

hartiileacestea trebuiesa se opreasca.

Domnul consilier Badulescu Aurelian

De acord, primarulgireaza, haidejisa ne uitamla ordine.
Domnul consilier Badiu Andrei
Primarul poate sa faca ce vrea votuleste al nostru, ce putem face,
eu va spun ca va propun 9i voi propune 9i maine Tn 9edinR, voi spune
punctul de vedere pentru astfel de proiecte, indiferent de la ce directii vin,

daca nu sunt Tnsotitede documentecare sa ne sustina, eu nu am alta
forma de protest.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Mai vroiam sa fac doar o precizare domnule Badulescu sa Tncercam
sa ne limitam la aspecte juridice avem dupa aceea plenul Consiliului

Generalin care putejisa ... .. . .

Domnul consilier Badutescu Aurelian
Eu pot sa ma limitezIa ce vreau eu, da?

12

Domnul consilier RigluAndrei Daniel
in comisia juridica asta ar fi rugamintea mea catre dumneavoastra.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Ramaneji cu rugamintea dumneavoastra.
Domnul consilier RisluAndrei Daniel
va mul+umesc pentru observajii 9i daca numai sunt altele haideli sa
supunem la vot proiectulde la numarul 16.

Cu 6 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva9i 1 abjinere avizul este

favorabil.

Punctul 17 - Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.
15, nr. 34, nr. 35, nr. 94, nr. 95, nr. 96, nr. 97 9i nr. 98 din Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 123/05.04.2017
pentru aprobarea studiilor de fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico -

economici aferenji pentru lucrarile de semaforizare in intersecjii 9i
treceri pentru pietoni din Municipiul Bucure9ti - 101 intersecjii.
Acest proiect de hotarare are referat de aprobare de la Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Generala Investijii9i de la

Administrajia Strazilor.Daca sunt observa+iipe margineaacestui proiect
de hotarare? Nu sunt, va rog frumos sa supuneji la vot.

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 2 ab+ineriavizul este

favorabil.

Punctul 18 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea societalii
Trustul de cladiri Metropolitane Bucure9ti S. A. pentru efectuarea

Testului Investitorului Privat Prudent in vederea majoririi capitalului
social al societi gi Trustul de cladiri Metropolitane Bucure9ti S.A.
Acest proiect de hotarare are referat de aprobare de la Primarul

General 9i raport de specialitate semnat de Direc{ia Guvernanla
Corporativa. La 9edinta anterioara daca va aduceti arninte am votat, am
aprobat marirea capitaluluisocial al acestei companii municipale, acum
trebuie sa efectuam acest test al investitoruluiprivat prudent. Daca sunt
observa+ii cu privire la acest punct? Nu sunt, va rog sa supuneji la vot.

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 2 abjineri avizul este

favorabi I
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Punctul 19 – Proiect de hotarare privind colaborarea
institujionala dintre Ministerul Transporturilor 9i Infrastructurii (MTI),
Judejul llfov - Consiliul Judejean 9i Municipiul Bucure9ti Tnvederea
realizarii 9i implementirii - Drumurilor radiale care ajuta la cre9terea
atractivitalii investijiei autostrizii AO - Inel Bucure9ti. Acest proiectare
Raport de specialitate din partea Directiei Transporturi, un referat de
aprobare de la PrimarulGeneral. Din ce am parcurs este un proiectde o
importan{a foarte mare pentru Bucure9ti, prevede pana Ia 10 drumuricare
pornesc pe teritoriulmunicipiuluiBucure9ti, ajung la centura actuala 9i
merg mai departe pana la InelulAutostrazii AO iar Tn unele statiichiar 9i
mai departe avem o anexa 9i raportulde... ... 9i protocolde colaborare
anexate dar in acela9i timp 9i o evaluare a postului pentru realizarea

acestor drumuri dar nu sunt ni9te analize sau studii cu privire la

oportunitatea sau favorabilitateaacestor drumuri.Consider ca ar fi putut

sa fie justificat,motivatmult mai bine acest proiectcare este foarte
important pentru Bucure9ti.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnule eu nu injeleg altceva, dumneavoastra nu pricepeti mai
nimic. Cum vine asta sa aprobam atractivitatea? Nu e a9a un pic ca la Las

Vegas? Am venit aici este atractiv ....

Haideti,cum vine asta cu

atractivitatea? Nu injeleg eu cu atractivitatea.Sigur poate sunt chestiuni
noi, pe care acum dumneavoastra Ie injelegetimai bine. Bine noi fiind de
moda mai veche, dar cum e cu atractivitatea.sa votez ca este atractivca
fac o centura sau cum vine asta? Ajutati-ma dumneavoastra. la, cititi
acolo

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Am vazut favorabilitate si cred ca este un termen ce se foloseste Tn
procedurile Ministerului Transporturilor pentru realizarea acestor proiecte

sunt la inceputulrealizariiacestor proiecte.

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
A9 vrea sa intervin9i eu, domnule pre9edinte.Sper ca Tntelegetoata
lurnea ca aici votam un proiect derulat printr-unADI, din care face parte
municipiul Bucure9ti 9i llfovul 9i modul Tn care a{i prezentat proiectul pare

ca deja maine baga municipiulBucure9tisapa Tn pamant 9i Tncepesa

aranjeze Ia ... .. .
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Domnul consilier Badulescu Aurelian
Asa trebuie.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Trebuie sa clarificam, este un protocol pe care I-am semnat
'impreuna cu llfov pentru a demara acest proiect de importanta chiar 9i
najionala sa zic pentru zona Bucure9tiului dar am vrut sa fac aceasta
precizare ca sa ramana pe banda, poate colegii ulterior sa nu apara cu
vreo postare ca.ei au fost cei care au demarat proiectul drumurilor radiale.
Multumesc.
Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Da, domnule viceprimar, este Tntr-adevar un protocol de colaborare,
care ar putea sa fie Tmbunatalit,din punctul meu de vedere, un proiect atat
de important, cu trei, patru pagini pe protocol.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Tmbunatalit protocolul sau...? va referiti sa Tmbunatalim protocolul
sau sa Tmbunatalim proiectul?
Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
in primul rand vorbim despre protocol, pentru ca asta avem Tn
momentulde fa$, spre aprobare, dar ceea ce vroiam sa va intreb este
daca harta care este ata9ata a fost desenata a9a pur 9i simplu de cineva
cu pixul fara sa aiba o analiza minima sau s-au facut ni9te analize pentru

ca de9i noi acum votam doar un protocol9i este doar un pas incipient,a9a
cum este prezentata aceasta harta 9i anexa cu valoarea drumurilorpare
ca discu+iile 9i analizele au fost mult mai detaliate pana la momentul

acesta, ori din pacate nu ne putem da seama doar dintr-o harta de aceste
analize care au fost facute pana Tn momentulde fag ca sa stabileasca ca
pe acolo trece drumul, de ce nu trece... .
Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Drumul trece pe acolo Tn momentul Tncare se hotare9te, pana atunci

nu 9tim pe unde trece drumul, propuneri incipiente, foarte importante

pentru ca 9tim ce vrem urmeaza un studiu de specialitate, problema este

sa se gaseasca finanjare,pentru500 milioanede euro... .. .
Domnul consilier Badulescu Aurelian
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Gata , opre9te-te,hai sa votam. cand pui o dunga pe o harta vezi
ca poate sa ramana a9a 9i se lupta dupa aceea o jumatate de jara sa
Tndreptesa mai puna un drum pe acolo, pentru ca a9a l-am votat. Haideji
sa votam sa facem niste drumuri radiale... .favorabilitate.

Domnul consilierRis.luAndrei Daniel

Alte discutii sau observa Iii din partea membrilor comisiei? Nu sunt.
va rog frumos la vot.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 3 abjineri avizul este
favorabil.
Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Domnule pre9edinte puteji sa ne spune]i cine s-a abjinut?

DomnulconsilierRigluAndrei Daniel
Eu nu am acces la voturisi .....
Doamna consilier Petre Stefania
Eu m-am abtinut.Numai pujin domnulepre9edinte....m-am abtinut
eu domnule viceprimar, nu 9tiu cine sunt ceilaljicolegi.

DomnulviceprimarBuiduveanuStelian
Daca poate sa ne ajute DATJ-ul.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel

Votul este de obiceideschis, dar e primaoara cand avem o astfel
de solicitaresa se vada voturilecolegilor9i a9 vrea sa discutarnun pic
cum procedamTnaceasta situajie.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Daca am fi fost domnule Rigu Tn 9edin@ fizica voturile erau
deschise, se prezuma ca procedura rarnane Ia feI. A9 dori 9i eu ca un
cetatean

... ..

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Eu m-am abtinut printre altele 9i colegii mei s-au abtinut cu siguran@
dar nu asta e discutia. Nu cred ca puteticere ca viceprimar desigurdreptul
dumneavoastra de acere DATJ-ului, dar in 9edinla domnul pre9edinte
decide cine, ce 9i cum, oricare ar fi el pre9edintele.
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Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Domnule Honorius daca eram Tnsedinta fizic votul nu era la vedere?
Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Puteji sa fmi spuneji domnule Circa, Honorius e destul de complicat.

Doamna consilier Petre Stefania
Domnule viceprimarv-am confirmateu, v-a confirmatdomnulCirca
si numai stiu, mai vrea cineva sa confirme, ca sa numarati voturile?
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Dar ce facem Stelica, Ie scoatem unghiiledupa 9edinji?
Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Aceasta a fost solicitarea, cine s-a abtinut? Dar de ce? Cu ce drept?
Eu nu ma apuc sa cer nimanui.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian

Daca eram Tn aceia§i sala domnuleCirca, nu vedeam cine s-a

abtinut?

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian

Ba da, dar modulTncare ... ..dar ce suntemla §coala?
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Nu domnule Circa, o curiozitate politica.
Doamna consilier Petre Stefania

sa Tntrerupem
discutiaaceasta.Domnulviceprimarprobabilca a

ramas cu o impresiegre9itadupa wekendultrecutde la Congres, haideji
sa mergem mai departe.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
sa injeleg doamna Petre .. . .
Domnul consilier Badulescu Aurelian

Mai, baiatuleeu nu m-am abtinut,tu e9tinebun Ia cap? Daca ma

abtineam eu va spuneam ....lasa-ma, mai in pace, mai nebunule....... Vi
s-a urcat Ia cap? Asta e comisie?
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Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Domnule Badulescu, va rog frumos .... .
Domnul consilier Badulescu Aurelian

Ce vrei Stelica sa faci cu voturilealea? Unde sa !i le bagi? in

subsoara, uncle sa le bagi?

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel

DomnuleBadulescu, va rog frumos.....
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Hai ma nu ma mai ruga tu frumos ca e9ticel mai trist pre9edintedin
comisie, nu ma mai tot ruga, lasa-ma in pace. Roaga Tnfamiliedar nu ma
mai ruga pe mine.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel

Daca nu e pe gustul dumneavoastra domnul Bujduveanu nu
Tnseamnaca. . . . . .
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Bai, ia lasa-ma, ma....ca tu nu e9ti pe gustul meu, tu 9i cu partidul
tau de obositi, lisaji-ma in pace.
Domnul consilier RigluAndrei Daniel
va rog frumos sa numai .....
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Lasati-ma in pace, nu te mai baga in seama cu mine ia-1pe Stelicg,
lasa-ma pe mine, nu ma mai ruga. Nu vreau sa vorbesc cu tine.
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel

alte

Am terminatordinea de zi a comisieijuridice. Daca nu mai sunt
Domnul consilier Badulescu Aurelian

Ma freci Ia cap, vorbe9te ce ai de vorbit pana la vot 9i lasa-ma
dracu Tn pace.....
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Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Ma simt nevoit ... ...
Domnul consilier Badulescu Aurelian
sa ce? Si ce sa fmi faci?
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Din prevedeile Codului Administrativ, domnule Badulescu.
Domnul consilier Badulescu Aurelian
Ce? sa ma iei de perciuni? Ce sa fmi faci tu mie? Bai, stai ma la
locul tau acolo. ca oricum e ultima oara cand stau, hai. Da-i drumul Tnainte
da-i viteza, intrala aratura, intra in brazda, hai.... .
Doamna Mirea Nicoleta-DATJ

in timpul9edintelau fost aduse 2 proiectede hotararipentrua fi

prezentate comisiei, in vederea suplimentarii ordinii de zi a 9edinjei CGMB

din data de 30.09.2021, de la ora 14. Colegii mei vi le trimitpe mail,
urmeaza sa fmi spune li daca le vedeji pana la 9edinla.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Au fost trimise pe e-mail? Din cate 9tiueu, nu.

Doamna Mirea Nicoleta-DATJ
Nu.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel

in cazul de fata, nu.

Domnul consilier Badiu Andrei
Despre ce proiecteste vorba? DATJ 9tili?Cititi-lesa vedem cam cat
ar dura discujiile pe ele, nu 9tiu daca facem 9edinR sau mai a9teptam cinci
minute.

Doamna Mirea Nicoleta-DATJ
Le citesc domnule Rigu?
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Domnul consilier RigluAndrei Daniel

Da, va rog.

Doamna Mirea Nicoleta-DATJ
Proiect de hotarare privind cooperarea intre Municipiul
Bucure9ti 9i Federajia Romani de Arte Marjiale Tnvederea organizarii
Campionatului Mondial de Karate Ashihara, la Bucure9ti, in perioada
03-07 noiembrie 2021
Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 1 de a coopera prin Direcjia Generala de Asisten@
Sociala 9i Protecjia Copilului sector 1 cu Asocia jia Congregajia Inimii
Neprihanite Tn scopul implementarii proiectului casa Familie sfanta
Maria
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Am Tnjeles, nu am primit documentajia prin urmare nu putem sa
discutam . in momentul Tn care primim, daca este timp util pana la 9edin@

o sa convoc o comisie rapida pentru a le discuta, daca nu ar trebui sa fie

amanata pentru urmatoarea 9edinlaa Consiliului General.

Acestea fiind spuse vreau doar sa mai adaug pentru domnul
Badulescu ca daca se va mai repeta comportamentul pe care I-am auzit.. . .

Domnul consilier Badulescu Aurelian

Ma, ma la9iTnpace?
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Conform articolului233 din Codul Administrativ are dreptulfiecare
pre9edinte de comisie, are dreptul atunci cand un membru al comisiei are
comportament deplasat sa dispuna scoaterea din 9edinA, sa injelegeli
acest lucru.
Domnul consilier Badulescu Aurelian

Cum ma sancjionezi ma tu pe mine? la sanctioneaza-matu pe

mine. Mai tristule, TOdai seama cum arati tu in viata de zi cu zi a§a de trist?

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
sa Tntelegetifoarte clar acest lucru.

20

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Bai, n-auzi? la-I colegialitatea 9i baga+i-o in cur 9i nu te mai baga Tn

seama cu mine, tristule. Hai, te-am pupat, tristule.
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
va multumesc. O zi buna.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Nevasta-ta cand te vede asa trist ce zice? Nu e satula de tine?

Sedinta s-a 'FncheiatIa ora 11.00.
Presedinte

Rigu A(ldreiJ6n
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