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Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Buna ziua!
Ne aflam la 9edinja comisiei juridice 9i de disciplina a CGMB, avem

39 de proiecte de hotarare transmise inijial 9i s-a mai suplimentat ordinea
de zi cu patru proiecte de hotarare, deci Tn total 43 de proiecte de hotarare
pe care trebuie sa le analizam. Daca sunt observatii pe ordinea de zi in
ceea ce prive9te proiectele de hotarare pe care le avem? Daca nu sunt
sa va rog sa supunem la vot aprobarea ordinii de zi.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
O sa va rog frumos pana ajungem la punctul 10 sa rugaji aparatul

care deserve9te comisia aceasta sa fmi puna la dispozitie contractul de
administrare Tncheiat cu Agenjia Nationala pentru Protectia Ariilor
Protejate, referitoare la Parcul vacare9ti, va rog frumos, sa puna pe mail.

Deci, la punctul 10 de pe ordinea de zi avem Proiect de hotarare
privind Tnfiinjarea Administrajiei Parcul Natural vacare9ti, sewiciu
public de interes local al Municipiului Bucure9ti, sa puna contractul de
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administrare Tncheiat Tntre Agenjia Nationala pentru Arii Naturale Protejate
si PMB.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
va rog frumos sa preluati solicitarea domnului Badulescu 9i sa

primim pana la punctul 10 9i acest contract.

Daca numai sunt alte observatii supun la vot aprobarea ordinii de zi.

Cu 6 voturi pentru , 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere ordinea de zi a
fost aprobata.

Punctul 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„CALL 04-65 - Teatrul, o noua normalitate #Reinventare” selectat
pentru a primi sprijin financiar nerambursabil Tn cadrul Programului
RO – CULTURA finanjat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021,
depus de Teatrul ”C.I. Nottara” in calitate de Lider 9i Promotor de
proiect. Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport
de specialitate de la Direc jia Generala Proiecte cu Finanjare Externa,
practic se aproba finanjarea nerambursabila pentru acest proiect. Daca
sunt observa Iii pe marginea acestui proiect?

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

Punctul 2 - Proiect de hotirare privind schimbarea destinajiei
imobilelor situate in strada Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon
nr. 500), sector 2 identificate cu numerele cadastrale 202504 98
238262 ei imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a incheia
protocoalele cu Ministerul Dezvoltarii, Lucririlor Publice 9i
Administrajiei prin Compania Najionala de Investijii “C.N.I.“ SA, in
scopul realizarii obiectivelor de investijii “Construire cre9a cu o
capacitate de 110 locuri“, respectiv “Extindere, repozijionare 91
amenajare a complexului de sewicii pentru persoane adulte fara
adapost, cu refacere locala imprejmuire“ Acest proiect vizeaza
schimbarea de destina jie pentru a se construi aceasta cre9a 9i a se
extinde centrul pentru persoane fara adapost, este un program coordonat
de Ministerul Dezvoltarii. Daca sunt Tntrebari? Daca nu va rog sa supuneji
la vot
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Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 3 – Proiect de hotarare privind acordul includerii
Centrelor de Tngrijire 9i educa jie timpurie pentru copii 0 - 3 ani aflate
in subordinea Direcjiei Generale de Asisten$ Sociala a Municipiului
Bucure9ti Tn procedura de arondare Ia unitalile de Tnvalamant
pre9colar. Practic se Tndepline9te o obliga+ie legala de a crea un sistem
unitar de educatie 9i se arondeaza aceste centre de Tngrijire pe langa
unitalile de invatamant pre9colar. Proiectul are referat de aprobare de la
Primarul General 9i raport de specialitate comun de la Direcjia Cultura,
inva+amant, Turism. Daca sunt observa Iii pe marginea proiectului? Nu
sunt, va rog frumos sa supune{i la vot.

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind transmiterea, cu titlu
gratuit, de catre Administrajia Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti
catre Municipiul Bucure9ti - Direcjia Generali Investijii, a
documentatiei tehnico – economice aferenti obiectivului de investitii
“Pod – Numar de inventar 1111264 din Parcul Ci9migiu“, in vederea
executarii lucririlor de repara Iii capitale 9i a obiectivului de investijii
“Reabilitare peisagistica a parcului istoric Gradina Ci9migiu“. Aici se
dore9te preluarea de la ALPAB care nu are in momentul de fata fondurile
necesare a podului mare din parcul Ci9migiu pentru a realiza reparajii
capitale, este o hotarare de Consiliu General din 2019 care viza aceasta
investijie dar care nu a fost pusa in practica pana acum. Prin aceasta
hotarare se urrnare9te acest lucru, exista un referat de aprobare de la
initiator Primarul General, un raport de specialitate de la Directia Generala
de Investitii, respectiv Administra+ia Lacuri Parcuri 9i Agrernent Bucure9ti.
Daca sunt observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, va rog sa
supuneji la vot proiectul.

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

Punctul 5 - Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii
Municipiului Bucure9ti din Asocia ga Axa de Dezvoltare Bra9ov
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Bucure§ti – Constanta. Aceasta asociatie a fost Tnfiintata Tn 2018, Tntre
timp s-a retras Bra9ov, Constanja, practic am ramas singuri Tn aceasta
asociajie, prin acest proiect de hotarare se aproba 9i retragerea, exista
un referat de aprobare din partea inijiatorului Primarul General 9i un raport
de specialitate de la Direcjia inzestrare Materiala 9i Situajii de Urgen g.
Daca sunt observa+ii? Nu sunt, va rog sa supune li la vot.

Cu 5 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil.

Punctul 6 – Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 693/2019 privind
solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari
privind trecerea imobilului situat Tn Calea 13 Septembrie nr. 164,
sector 5 din domeniul public al statului 9i din administrarea
Ministerului Finanjelor Publice prin Agenjia Najionala de
Administrare Fiscala-Direcjia Generala Regionala a Finanjelor
Publice Bucure9ti Tn domeniul public al municipiului Bucure9ti. Prin
acest protect de hotarare se modifica termenul de utilizare a investitiei
pentru aceasta cladire de pe de o parte transferul la municipiul Bucuresti
pentru a se da Tn administrarea sectorului 5 §i realizarea investitiei Tn

vederea Tnfiinlarii unui centru, unei direcjii de taxe 9i impozite locale 9i se
plate9te pana Tn 2024 realizare acestei investi Iii. Daca sunt obsewa+ii pe
marginea acestui proiect care are raport de specialitate de la Directia
patrimoniu 9i referat de aprobare de la primar? Nu sunt, va rog frumos sa
supuneji la vot.

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

Punctul 7 – Proiect de hotirare privind modificarea Hotirarii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 148/2016 pentru
modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 126/2011 privind aprobarea trecerii Parcului Cranga9i din
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti in
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. Prin acest proiect
hotarare se prelunge9te administrarea de catre sectorul 6 in parcul
Cranga9i pana Tn 2026, proiectul de hotarare are referat de aprobare de
la Primarul General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.
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Daca sunt observajii pe marginea proiectului? Nu sunt, va rog sa supuneji
la vot

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este
favorabil .

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind schimbarea destinajiei
imobilului cu numarul cadastral 241795 – C4 situat in Parcul
Bazilescu, aparjinand domeniului public al Municipiului Bucure9ti,
aflat Tn administrarea Consiliului Local Sector 1, in vederea
dezvoltarii unor servicii sociale. Practic se doreste schimbarea
destinatiei pentru a se asigura ni9te servicii sociale pentru persoane cu
dizabilitali. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare de la Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu. Daca sunt
observati pe marginea acestui proiect? Nu sunt, va rog sa supuneji la vot.

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

Punctul 9 - Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului
cadru pentru inchirierea, prin licita(ie publica, a spajiilor disponibile
situate in imobile ce au destina jie de inva@mint, aflate in
proprietatea publica a municipiului Bucure9ti 9i in administrarea
Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6. Acest protect de hotarare are
referat de aprobare de la ini+iator 9i raport de specialitate de la comisia
competenta, dar sunt ni9te aspecte pe care le-am constatat Tn regulament
care cred ca trebuie sa fie corectate Tnainte de a se putea supune votului
Consiliului, respectiv Tn regulamentul de licita jie se face referire la ASSMB,
se face referire la spitale cred ca s-au inspirat dintr-un regulament de
licitatie pentru ASSMB, de asemenea cazierul fiscal menjionat nu
identifica condamnari penale cum se precizeaza Tn proiect, contributiile
sociale nu sunt in obliga+ia angajatorului ci a angajatului, prejul se exprima
in euro peste tot dar trebuie sa fie moneda nationala, adica sunt cateva
aspecte de forma 9i chiar de fond care ridica ni9te probleme juridice.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnul Rigu nu sunt de forma, sunt de fond plus ca Tncurca foarte

tare daca va uitaji la Tnceputul regulamentului, cui Ti da voie sa vanda
persoana fizica/ persoane juridice? Legea 31 spune foarte clar cine poate
sa desfa9oare in Romania activita li comerciale. Sigur, daca era persoana
fizica autorizata, dar era altceva. Asa cum ati identificat si dumneavoastri
cu ochiul de specialist sa ia frumos regulamentul 9i sa iI aduca Tntr-o forma
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care sa poata sa fie supusa votului, a9a cum el este pus acum e facut Tn
graba.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Da, a9a pare ca e facut Tn graba 9i ca nu s-a analizat foarte bine

aplicabilitatea efectiva a regulamentului de licitatie, la acest proiect s-au
facut si ni§te amendamente, atat de la Primarul General cat si de la
consilierul general Florin Covaci, ce vizeaza transmiterea situatiei cu
contractele Tncheiate si vizeaza alimentele care sunt comercializate Tn
aceste spajii se respecta anumite condijii de calitate specifice copiilor ca
pana la urma e vorba de unitati de Tnva+amant. Deci, colegii 9i Primarul
General s-au aplecat Tn privin+a acestor amendamente asupra proiectului,
dar, a9 vrea sa 9tiu 9i parerea mai multor colegi cu privire la oportunitatea
avizarii acestui proiect de hotarare.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Scuze eu am cerut cuvantul doar pentru a face o precizare, e vorba

despre Tnchiriere acestor spajii, nu vanzare, cum a zis colegul domnu}
Badulescu. . . .

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Tnchiriere doamna, nu vanzare.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Tnchiriere, asta am spus, Tnchiriere.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Probabil din gre9eala, ierta ji-ma nu ma duce 9i pe mine capul, nu e

vorba de vanzare.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Nu putem sa vindem Tn interiorul 9colilor. Poate fi oportun, cine 9tie

9i persoane fizice, nu 9tiu. Persoane fizice pentru alte activitali.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Persoane fizice cum? Care este forma de organizare, cum permite

Legea 31 ca in Romania sa se desfa9oare acte de comerI care sunt
enumerate acolo? Eu nu stiu. Si eu vreau sa fmi iau o masuta sa vand la
Uni versitate
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Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Ma gandeam ca poate nu acte de comer!.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pai, dar nu exista. Tnchiriere pentru acte de comer+, alimentajie

publica, uitaji-va acolo ce spune.

Domnul consilier Badiu Andrei
fmi cer scuze intervin 9i eu. Se pot face 9i pe persoana fizica acte de

comer{, sub forma PFA-ului, strict raportat la Tntrebarea dumneavoastra.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Asta am spus mai devreme, dar trebuie sa spui persoana fizica

autorizata, conform Legii 31, ca altfel o sa va treziji cu toli blonzii ca mine
cu ochi alba9tri pe persoana fizica cu un buletin Tn mana care vor sa
Tnchirieze, sa vanda pufuleji ca scrie ca e produs natural.

Domnul consilier Badiu Andrei
PFA-ul, conform Legii 31 Tntr-adevar se Tnregistreaza la Registrul

Cornerjului dar e de studiat, ramane sa vedem, vorba domnului Rigu, sa
vedem ce parere au 9i ceilal Ii. Dai o decizie pe oportunitate nu neaparat
pe legalitate, pana la urma nu vad o problema.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Aici, noi domnul Badiu luam pe legalitate 9i daca constatam ca sunt

aspecte care sunt neclare 9i pot sa puna probleme de legalitate Tn
desfasurarea acestor licitatii acum e momentul sa dam avizul nostru,
pentru ca oportunitatea dupa aceea Tn 9edinja Consiliului General.

Domnul consilier Badiu Andrei
Este vorba de oportunitate, daca alegem ca aceste spa+ii sa fie

Tnchiriate de societati comerciale Tnfiintate conform Legii 31 sau 9i de catre
persoane fizice Tnregistrate ca atare la Registrul Comerjului, strict de
oportunitate, nu are legatura nici cu legalitatea, nu ma obliga, dar pot sa
stabilesc ca Tnchiriez numai Ia S. A. -uri, nu e nicio problema de legalitate.
Pot sa elimin S.R.L.-urile, daca doresc.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
E o problema de discriminare.
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Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Doamnelor 9i domnilor discutia este pe langa, mai sunt 9i celelalte

aspecte pe care le-a sesizat 9i domnul Rigu 9i noi.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnul Badiu, dar spuneti-mi cum faceti dumneavoastra ca

persoana fizica, pentru ca uitaji-va in regulament nu scrie persoana fizica
autorizata, scrie persoana fizica/, nu continua cu autorizata. sa vindeji
dumneavoastra ce vreji, sa va luati o casa de marcat sa pute li vinde 9i o
autorizatie de functionare.

Domnul consilier Badiu Andrei
Nu am spus ca sunt de acord cu formularea aceasta, raportat Ia ce

spuneti dumneavoastra cum se Tnregistreaza o persoana fizica daca este
pe Legea 31.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnul Badiu eu am spus persoana fizica autorizata, am 9i spus,

nu am Tncurcat borcanele. Regulamentul acesta, sub forma aceasta va
pleca la sectoare 9i acesta este cadru. Pe acesta TI vor lua 9i cu acesta
vor face ce vor face ei acolo.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Am o rugaminte, domnule Badulescu puteji sa fmi indicati Tn

regulament unde spune ca este numai pentru activitali comerciale, am
verificat 9i nu gasesc restricjionarea aceasta Tn sensul de a nu desfa9ura
activitali de tip social acolo.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pai nu vorbe9te de ele. Nu TI am in fa{a regulamentul. L-am citit 9i eu

aseara. Acum sunt si eu unde lucrez. Acum credeti ca vreun sector

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Cineva ar Tnchiria 9i nu vrea sa scoata profit?

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Imaginaji-va ca ele func+ioneaza doar Tn perioada 9colii, dupa aceea

oamenii le Tnchid. Sunt sezoniere
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Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Doamna Per9unaru este prezenta? A emis raport de specialitate pe

proiectul acesta. sa o Tntrebam ....PFA-uri, cred ca ar trebui sa facem
preclza rea .

Doamna consilier Petre Stefania
Eu cred ca 9i persoanele fizice independente intra aici pentru ca sunt

profesiile liberale, cea de medic se desfa9oara sub forma asta, de
exemplu, PFI.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Am Tnteles, dar acelea intra in alte categorii de activitati comerciale.

Acesta este fondul. Ei vor sa faca chio9curi, mananca copilul un croisant,
pufule juI din produse naturale.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Practic a9a se Tntampla, se Tnchiriaza Tn scopuri comerciale dar la

articolul 1.1.3 din regulament nu se limiteaza la scopuri comerciale, nu le
exclude dar nu se limiteaza.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Si nu as vrea sa iI excludem noi. Adica de ce sa TI excludem noi daca

in regulament nu sunt excluse?

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Cred ca fiecare 9i-a exprimat punctul de vedere 9i e suficient. Poate

fi Tmbunatatit acest regulament, astfel daca numai sunt alte observatii pe
care voia sa le faca un membru o sa supun la vot, proiectul de hotarare.

Doamna Mirea Nicoleta - DATJ
Numai este nevoie sa intre doamna Persunaru?

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Din punctul meu de vedere, nu. Daca insista doamna Gram

a9teptam, dar .. . .
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Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Daca nu dureaza mult.....sau putem sa ne exprimam votul 91 sa

punem o Tntrebare Ia ce se refera. Se refera strict la PFA-uri sau 9i la
persoane fizice? Cum s-a Tntamplat pana acum.

Domnul consilier Badiu Andrei
Poate vine la finalul 9edin{ei, da lamuririle necesare, iar noi putem

face amendamentele Tn plen.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Haideji sa supunem la vot.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Eu am votat „abjinere”, dar s-a Tnregistrat „pentru”. Daca se poate

sa se refaca votul sau sa se consemneze. Grupul PSD voteaza abtinere.

Doamna Mirea Nicoleta -DATJ
Domnule Badulescu s-a consemnat pe raportul de vot „pentru”.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
V-am spus din gre9eala 9i am revenit 9i spun ca votul meu este

“abjinere”. va rog sa consemnaji ca ma abjin, daca se poate, daca n

Domnul consilier RiFlu Andrei Daniel
O sa face Ii menjiunea pe raportul de vot ca este de fapt abjinere la

domnul Badulescu.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Tmi cer scuze ca intervin. Stiu ca Secretarul General in sedinta de

Consiliu General a mentionat Ia un moment dat un vot care a fost

Tnregistrat electronic. E doar o menjiune.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Nu se referea doar la sedinta de consiliu?

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Presupun ca putem sa aplicam acelea9i reguli.

10



Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
O sa analizam.

Domnul consilier Badiu Andrei
Mi se pare foarte ciudat. Efectiv din eroare, nu e o eroare materiala,

dar e o eroare de fapt, sa nu poTi sa modifici un vot. Mi se pare exagerat.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Se poate consemna Tn procesul verbal. Omul a votat.. .

Domnul consilier Badiu Andrei
§i Tn instanta poti sa faci Tn minuta de 9edin A, apropos de

Tndreptarea unei erori materiale sau de fapt, hai sa fim serio9i.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Eu consider ca daca persoana respectiva semneaza pe procesul

verbal 9i spune da am votat a9a consider ca trebuie sa se ia Tn considerare
votul pe care a vrut sa iI exprime, nu conteaza daca este electronic, eu
personal a9a consider, dar va spuneam ce a zis secretarul general.

Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel
Ca sa nu fie nicio neclaritate haideji sa refacem procedura de vot.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnule numai pierdeji timpul pentru un amarat de v6t, treceji peste

asta. va rog frumos.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Refacem votul domnule Badulescu sa nu fie neTnjelegeri.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnule nu aveji neTnjelegeri cu mine. Lisaji, mergem Tnainte.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Haideti ca dureaza cateva secunde. va rugam tehnicul sa refaceji

votul. Supunem la vot proiectul numarul 9.
Cu 3 voturi pentru, 5 abtineri, 0 voturi Tmpotriva avizul' este

nefavorabil
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Punctul 10 - Proiect de hotarare privind Tnfiinjarea Administra pei
Parcul Natural vacare9ti, sewiciu public de interes local al
Municipiului Bucure9ti. Practic municipiul Bucure9ti a ca9tigat concursu!
desfasurat de Ministerul Mediului si a decis Tnfiintarea unei administratii
separate pentru a realiza aceasta administrare. Proiectul are referat de
aprobare de la Primarul General 9i un raport de specialitate de la Directia
de Mediu 9i de la Direc jia Managementul Resurselor Umane, se stabile9te
organigrama, se stabile9te Regulamentul de funcjionare mai exact 20 de
posturi, trei posturi de conducere pentru organigrama, injeleg ca exista
dorinta analizarii contractului de administrare dintre municipiul Bucure9ti
98 Ministerul Mediului 9i mi se pare normala 9i legitima aceasta solicitare.

Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Vizavi de contractul de administrare acesta dupa ce Tndeplinim

conditiile cerute de Ordinul privind preluarea Tn administrare a ariei
protejate, de abia atunci Tn termen de 45 de zile de la aprobarea acestei
hotarari de consiliu. de abia atunci se semneaza contractul de
administrare daca Tndeplinim cerin{ele impuse de Ordin.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Doamna director dOmneavoastra va rog frumos sa ma credeti ca eu

am fost contemporan 9i la propriu 9i la figurat cu acea construc jie, stau pe
Sos. Oltenitei, la exact 400 de metH de fundul acesta de lac. Nu asta e
important. Dumneavoastra 9titi ca lacul acela nu poate fi administrat
astazi decat cu elicopterul. El nu este prevazut cu cai de acces, el este
Tnconjurat de o zona verde care sunt taluzurile 9i zonele de protectie 9i
cum ma puneti sa votez eu aceasta Tn conditiile Tn care eu nu §tiu ce
urmeaza sa fac acolo, care sunt obligatiile 9i care sunt sanctiunile?
Inversam ordinea Tn drept?

Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Conform Ordinului se va face ulterior, planul de management pentru

9 luni de zile, Tmpreuna cu un consiliu 9tiinjific.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Doamna dumneavoastra ati coborat vreodata acolo? Raspundeti-mi,

vreji sa mergeji cu mine acolo sa vedeti ce este acolo?
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Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Eu am fost acolo. Am luat-o pas cu pas, ace9tia sunt primii pa9i.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Nu se poate, eu nu am Tntalnit a9a ceva sa ma puneti sa votez ceva

care dupa aceea sa fmi dea un contract Tn care deja ma trezesc obligat.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Domnule Badulescu apropos de mers acolo.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Domnule Rigu dumneavoastra aji alergat sus pe pista.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Am coborat 9i cu bicicleta acolo jos in spajiile unde era permis.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Arataji-mi 9i mie pe cadastru, care este zona aceea? ca va duceji

dumneavoastra 9i nu v-a amendat rangerii aceia este altceva.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Dinspre Olteni+ei se poate face acces. Ce doresc sa rmi explice

doamna director, este care a fost procesul din momentul anun{ului postat
de Ministerul Mediului pentru a se face aceasta procedura pentru
desemnarea administratorului pana la momentul acesta si care mai sunt
pa9ii? Daca mai sunt pa9i de facut pana cand efectiv o sa Tnceapa
Municipiul Bucure9ti sa administreze zona respectiva?

Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Da. Inijial cand au deschis sesiunea a trebuit sa Tmputernicim pe

domnul Primar pentru preluarea Tn administrare a Parcului National
vacare9ti. Aceasta s-a Tntamplat Tn martie, cand a fost Tmputernicit de
consiliu, urmand ulterior sa pregatim dosarul de candidatura, pornind de
la aceasta hotarare care a constat Tntr-un plan de acjiune angajamentul
ca va constitui aceasta structura Tn termen de 45 de zile de la preluarea
de la

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pi unde sunt actele acestea? Nu ni Ie puneji 9i noua? Actele acestea

de care faceti vorbire
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Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Acestea au fost depuse.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Aici Ia noi.

Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Tot planul de ac+iune 9i tot ... .

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Puneti-le pe mail sa ne uitam 9i noi la ele, ce a+i produs pana acum

9i vedem noi daca e bine sau nu. Pai, atunci luam asta ultimul punct 9i
mergem mai departe sau cum spune li aici.

Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Da, vi le trimit.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Dupa ce se adopta aceasta hotarare daca se va adopta Tn 9edin+a

Consiliului care este urmatorul pas pana cand o sa ajungem sa
administram?

Doamna Chirita Mihaela - Directia de Mediu
Urmatorul pas este sa angajam personalul necesar acestei structuri.

Ulterior se face planul de management in termen de doi ani, ulterior
Tncepem sa func+ionam.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Dupa ce se adopta aceasta hotarare ulterior se Tncheie contractul,

cu Ministerul Mediului, astfel administrajia T9i Tncepe activitatea.

Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Da trebuie sa dam drumul la angajari 9i sa T9i Tnceapa activitatea,

dar in primul rand asta trebuie.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Tnfiintarea acestei administratii este un pas legal necesar pentru a

intra in administrare si a se administra efectiv.
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Doamna Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Da, pai nu avem cum altfel.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
O sa va rog sa transmiteti acele documente solicitate de domnul

Badulescu pentru membrii comisiei, acum va rog sa supune li la vot
proiectu I .

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 11 - Proiect de hotirare privind declan§area
procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata
situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publici „Valea Larga“

Este un proiect prin care se aproba exproprierile pentru o strada care
se construie9te se dore9te a fi construita Tn sectorul 6 care sa lege
Bulevardul Timi9oara de Prelungirea Ghencea valoarea exproprierilor
este de peste 33 de milioane de lei pentru o suprafala de teren de 45000
de metri patraji dar 9i cladiri de peste 1300 de metri patrati. Acest proiect
de hotarare are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Direc+ia Patrimoniu. Daca sunt observatii pe marginea
proiectului?

Domnul consilier Badulescu Aurelian
sa Injeleg ca acesta este un proiect nou? Un proiect nou al Primariei

sectorului 6.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Da, Primaria sectorului 6 vrea sa faca o strada care vrea sa lege

Bulevardul Timi9oara de Prelungirea Ghencea sa exproprieze ni9te
terenuri pentru a reatiza acest obiectiv de investijii. va rog sa supuneji la
vot

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil .

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind scoaterea din lista anexa
la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
186/2008 privind Tnsu9irea inventarului bunurilor care aparjin
domeniului public al municipiului Bucure9ti a unei pirji din imobilul
situat Tn str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2. Practic Tn urma restituirii a unei
parIi a irnobilului 9i a un or anexe se actualizeaza inventarul domeniului
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public. Are referat de aprobare de la Primarul General 9i de specialitate
de la Direcjia Patrimoniu. Daca sunt observajii? Nu sunt, atunci supune li
la vot

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 0 abtineri avizul este
favorabil

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa
Consiliului Local Sector 6 de a hotirT cu privire la asocierea cu
Reprezentanja UNICEF in Romania in vederea participarii la Inijiativa
Localitate Prietena a copiilor. Practic o asociere Tntre sectorul 6 si
UNICEF pentru o inijiativa de susjinere a drepturilor copiilor. Proiectul are
referat de aprobare de la Primarul General, inijiatorul 9i un raport de
specialitate de la Direc jia Generala Investijii. Daca sunt observatii pe
marginea acestui proiect? Nu sunt, va rog sa iI supuneti la vot.

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

Punctul 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Reorganizirii
Centrului de Cultura “Palatele Brancovenesti de la Portile
Bucure9tiului“ 9i aprobarea organigramei, statului de funcjii 9i
Regulamentului de organizare 91 functionare ale acestuia. Este initiat
de Primarul General, are un referat de aprobare, are 9i un raport de
specialitate de la Directia Managementul Resurselor Umane. Pentru
nelamuriri ne poate ajuta doamna Geta Dragoi. Doamna Anamaria Gram
are cateva nelamuriri. Sper sa o puteji ajuta.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Buna ziua, doamna Dragoi. Prin articolul 391 din Codul administrativ

este un procent maxim de numar de posturi de conducere si din
informajiile pe care le avem noi cel pujin prin organigrama propusa se
depa9e9te pragul.

Doamna Dragoi Geta – Director DMRU
Sigur ca da. Articolul Ia care face referire este vorba de functiile

publice, aici discutam de o institutie cu functii contractuale unde nu este
aplicabil acel articol.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Personalul este contractual 9i nu sunt functii publice la Palatele

Brancovenesti
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Doamna Dragoi Geta – Director DMRU
Sigur ca da. Aveji dreptate este limita de 12% dar se refera la

funcjiile publice.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
injeleg, dar cred ca fundamentarea legiuitorului este ....scopul este

similar sa nu ai mai multe functii de conducere decat practic ai nevoie
pentru ca cheltui foarte mult. in momentul Tn care ai salarii pentru directori
sunt mult mai mari decat angajajii pentru posturile de execu+ie, cred ca
considerentele pentru acest articol de lege din Codul administrativ puteau
sa fte similare, inteleg ca nu e obliga jie legala ca avem personal
contractual.

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Despre ce discutam? Faceti teoria dreptului cu doamna director?

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Lasa li-o pe doamna Gram sa termine, dupa aceea poate sa intervina

orice coleg dar lisa Ii-o pe doamna Gram sa termine.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Daca va deranjeaza Tntrebarea mea domnule Bujduveanu pot sa

trec la urmatoarea.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Nu ma deranjeaza, Tncerc sa aflu unde .. . .

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pai va spun eu domnule Bujduveanu, ca doamna Gram are mai

multe maniere.

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
§i nu 9tiu cum doamna director va poate oferi raspuns Ia o Tntrebare

retorica, are o conotajie politica. Ce raspuns ar putea sa dea un director
din Primarie Ia o asemenea Tntrebare?
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Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Nu dar trebuie sa avem grija de bugetul municipiului Bucure9ti, cu

toti avem sarcina aceasta, toti consilierii 9i ma gandeam de ce nu suntem
la feI de precauji cand e vorba 9i de personal contractual.

Domnut viceprimar Buiduveanu Stelian
Am tot Tntrebat 9i eu pe contractul de transport public.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Domnule Bujduveanu haide li sa ne respectam. Lisaji-o totu9i pe

doamna Gram sa T9i duca ideea pana la capat. Intraji peste dansa.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Interven jia dumneavoastra a fost lipsita de respect.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
va ajut eu domnule Bujduveanu pentru ca este pu+in flagrant, o

cunoa9tem pe doamna Dragoi, doamna Dragoi a fost, va fi , este regina
noastra, nu conteaza. Altceva vreau sa va zic sa o scurtam. Lamuriti-rna
9i pe mine, domnule Bujduveanu. Nu crezi ca bate la ochi sa ai 8 directori
9i 9 muncitori din 51 toti angajati? Aceasta este Tntrebarea. §tim cum se
face politica 9i noi v-am dat voua 9i voi nu o sa ne daji noua, dar nu
conteaza. Asta Tntreaba doamna, prea flagrant din 51 de muncitori, de
angajati sunt 8 directori, 8 cadre de conducere 9i noua muncitori la ditamai
Palatele Brancovenesti unde stim ca numai sa dai cu matura sau sa
strangi dupa aia care or sa faca nun Ii 9i beji pe acolo asta zice doamna
Gram, dar sigur dansa este mai manierata. Asta v-am zis, altceva nu
conteaza.

Domnul viceprimar Bu,jduveanu Stelian
Am in+eles, nu injelegeam.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Multumesc domnule Badulescu pentru sustinere, dar a9 vrea sa

vorbesc. A doua Tntrebare este pentru doamna Dragoi, conform articolul
27 alineatul 3 din Legea 55 pe 2020 pe perioada starii de alerta s-a
prevazut ca numai se fac concursuri, organigrama astfel cum e prezentata
ar trebui sa organizeze foarte multe concursuri, am vazut ca exista o
derogare prin Ordonan+a de Urgenla numarul 103 pe 2021 privind unele
masuri la nivelul administra+iei publice, este o derogare de la acest articol
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27 alineatul 3. Pot fi organizate 9i desfa9urate concursuri Tn condijiile legii
pana Ia data de 31 decembrie 2021 cu Tncadrarea Tn creditele de
angajament 9i creditele bugetare aprobate Tn bugetul anului 2021. Din cate
am vazut noi cheltuielile cu salariile se dubleaza adica de la 194 724 lei
la 350000 lei. Se dubleaza cheltuielile salariale 9i deci cu siguran{a nu sunt
prevazute Tn bugetul pe anul 2021. Cum interpretaji aplicare acestui
articol 27 alineatul 3 in acest context cu organigrama care dubleaza
necesarul de cheltuielilor pentru fondul de salarii?

Doamna Dragoi Geta – Director DMRU
Nu este vorba de o dublare, este vorba de o marire Tntr-adevar de la

200 la 350 cu 150 din ce am vazut din referatul de specialitate al
directorului de acolo nu se datoreaza posturilor vacante Tn care se vor
Tncadra noi angaja Ii, numarul de posturi ramane acela9i, numarul de
angajaji ramane acela9i, cre9terea fondului de salarii vine de la faptul ca
ei astazi sunt pe o anexa cu salarii foarte mici practic cam 55 - 60% fata
de celelalte institutii ei 9i §coala Populara de Arta trecand pe alta anexa
ajung 9i ei la salarii cam 80% fala de ce au celelalte institu+ii.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Pute li sa fmi precizaji sa notez ca sa pot verifica?

Doamna Dragoi Geta – Director DMRU
Pot sa va dau pe ce anexa sunt acum 9i pe ce anexa trec 9i o sa

vedeji diferenja de salarii de la anexele de salarizare. Am spus ca au mai
ramas doua institu+ii in situajia asta ca sa va dau un exemplu directorul
§colii Populare de Arta 9i directul de la Mogo9oaia au 4100 lei cred ca la
ora actuala salariul net.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Cresc salariile pentru fiecare? qi pentru posturile de executie?

Doamna Draqoi Geta – Director DMRU
Categoric, da. Vor fi platili cat de cat omene9te 9i ajung undeva mai

rezonabil fata de restul institujiilor ale Consiliului Municipiului Bucure9ti.
Deci nu provine acea marire de suma, nu provine din posturi noi

Tnfiin jate, nu se mare9te numarul de posturi ce provine din aceasta
cre9tere a salariilor pentru fiecare post de la muncitor pana Ia director
schimbanduli-se statutul anexa pe care sunt angajati.
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Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Dumneavoastra consideraji ca ne Tncadram Tn derogarea OUG

103/2021 pentru organizarea de concursuri?

Doamna Dragoi Geta – Director DMRU
Nici macar nu organizeaza concursuri. Nu cred ca mai apuca pana

la 31 decembrie, dupa 1 ianuarie numai putem organiza concursuri decat
daca Guvernul sau Parlamentul mai da ceva, o alta derogare. Aceasta
marire de salariu nu apuca sa fie aplicata anul acesta. Probabil va fi
aplicata la anul pe un alt buget, anul acesta nu solicita rectificare de buget.
cel pujin referatul de specialitate pe care I-au facut pentru noi nu solicita
modificare de buget.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Haideji sa ne limitam la aspectele de legalitate.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
§tiam ca in momentul Tn care ai dificultati financiare nu mai poti sa

cre9ti cheltuielile sunt nigte prevederi Tn Legea 273 a finanjelor publice.

Doamna Draqoi Geta – Director DMRU
De la 1 ianuarie este o prevedere legala de marire cu 14%, avem

lege de la 1 ianuarie data in septembrie.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
14% din total nu ar insemna o majorare atat de mare. Este undeva

la 30-40'7, procentul.

Doamna Dragoi Geta – Director DMRU
Pentru tot municipiul Bucure9ti este cu mult mai mare. Muljumesc

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Muljumesc pentru intervenjii. Daca nu mai sunt alte interven Iii va rog

sa supuneti la vot.
Cu 3 voturi pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este

nefavorabil.

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind acordarea Consiliului
Local al Sectorului 6, prin Administra jia Comerciala Sector 6, a
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Tmputernicirii de a emite acorduri Tn vederea realizarii lucrarilor de
extindere a construcjiilor edificate pe terenurile (curji) dejinute Tn
folosin@ de catre proprietarii imobilelor situate in zona B a cartierului
„Constantin Brancu9i“. Prin acest proiect de hotarare Tmputernicim
sectorul 6 sa elibereze acordurile pe care proprietarii ce dejin imobile Tn
cartierul Brancu9i le solicita pentru a9i extinde casa cu un garaj cu ce au
voie conform reglementarilor urbanistice Tn vigoare. Daca sunt observa Iii/

Domnul consilier Badulescu Aurelian
sa ne explice 9i noua ini+iatorul, cum vine asta? §i eu vreau Tn

spatele blocului Ia mine in sectorul 4 unde stau sa fmi pun 9i eu in garaj
sau o gradina mica cu trandafiri.

Domnul consilier Badiu Andrei
Am Tnteles ca in momentul Tn care acest teren pe aceasta zona nu

au drept de administrare primaria de sector, adica orice vrei sa faci inclusiv
daca vrei sa pui ceva pe domeniu public sau daca vrei sa pui un garaj sau
o copertina sau un aviz schimbare fatada, orice vrei sa faci Tn relajia cu
primaria de sector nu po{i sa faci pentru ca nu ai transmis acest drept de
administrajie pe bucata, pe arealul acela, despre asta e vorba.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Se face vorbire si in hotararea de consiliu local si in ce ne-a trimis

aici initiatorul, Nicu9or Dan, doua cuvinte spune garaje 9i curji. Pai sunteji
nebuni, eu sunt nebun Ia cap vreodata sa ma Tntorc Tn anul 1995? Asta
scrie garaje 9i curji 9i etc, ce vreji sa fac acolo?

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Domnule Badulescu aici odata cu eventuala adoptare a hotararii

revine primariei sectorului 6 obligajia sa asigure.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Grupul PSD se abjine.

Domnul consilier Badiu Andrei
Sincer va spun ca nu e a9a mare interes la primaria sectorului 6 sa
dea ni9te garaje, inclusiv o autoriza jie pentru gard, nu poti sa o iei

avand Tn vedere ca nu ai acest proiect de hotarare.
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Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pai daca e spajiul public cum sa Tngradesc?

Domnul consilier Badiu Andrei
Daca este delimitare Tntre spajiul public 9i privat cum faci? La ce

primarie, vii la capitala sa Tji iei autorizajie de gard?

Domnul consilier Badulescu Aurelian
va spun eu cum sa faceji domnule Badiu cu granituirea, pune cel

din dreapta pe terenul lui, nu e problema.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Prin acest proiect de hotarare rezolvam problema acestor solicitari,

sa fie gestionate de primaria capitalei, problema acestor solicitari 9i
legalita+ii lor va fi solujionate de primaria de sector. Daca ei dau ni9te
decizii care nu respecta legea e raspunderea lor, sa numai vina
persoanele respective la primaria capitalei.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Avem angaja{i, avem buget sa vina.

Doamna Persunaru Mariana –Directia Patrimoniu
Daca exista Tntrebari pot inteweni.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
De la domnul Badulescu era o nelamurire, cum se dau aceste

acorduri pentru proprietarii acestor terenuri?

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Eu §tiu cum se dau, administrativ. Ce vor sa faca acolo? Daca vor

sa T9i puna garaj eu nu sunt de acord. Daca vor sa T9i fiecare gradina cu
tematica, iar nu sunt de acord.

Domnul consilier Badiu Andrei
Stati un pic 9i pe terenul lui nu poate omul sa T9i puna garaj?

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pe care terenul lui? ca nu e terenul lui.
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Doamna Gram Anamaria Alina
Nu e terenul lui. Sunt blocuri de locuinte sociale. sa T9i faca garaj

fiecare?

Domnul consilier Badulescu Aurelian
E ANL –ul din Brancusi.

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Proiectul de hotarare pe care iI aveji in dezbatere se refera la zona

care este de case si nu blocurile sociale din ANL, la zona de case terenul
aferent acestor imobile se afla Tn folosinta celor care, proprietarilor
caselor pe toata durata existenjei construc+iei conform legii ANL-ului
terenul respectiv se afla Tn proprietatea privata a Municipiului Bucure9ti 9i
in administrarea Consiliul Local al sectorului 6 conform unei hotarari de
Guvern din 2005, cand s-a aprobat constructia acestui ansamblu deci ele
sunt, vorbim de acele parcele de teren care sunt in folosinta proprietarilor
construc+iilor..... construcjii care au fost realizate cu credit ipotecar prin
ANL 9i pentru care beneficiarii constructiilor au drept de folosinta de
utilizare pe toata durata existenjei construcjiei. Proiectul de hotarare pe
care TI aveji Tn dezbatere se refera la Tmputernicirea consiliul local al
sectorului 6 in calitate de administrator sa emita si avand Tn vedere si
faptul ca aceste imobile se afla pe raza administrativ teritoriala a
sectorului 6 administrarea o are Consiliul Local sector 6 conform legii tot
ei sunt administratorii conform legii ANL-ului, administratorii au obligatia
sa stabileasca taxa de folosinta modalitatea este prevazuta Tn lege,
modalitatea de atribuire Tn folosinta s-a considerat sau noi am considerat
9i raportat la faptul ca urbanistic tot in zona de actiune a sectorului 6 este
ca ei sa fie cei care sa atribuie aceste acorduri pentru realizarea unor
construcjii conform prevederilor legale Tn vigoare, prevederilor de
urbanism.

Doamna Gram Anamaria Alina
gi presupun ca pot fi 9i derogari de la reglementarile urbanistice la

Primaria Sector 6.

Domnul consilier Badiu Andrei
Acelea se fac prin PUD-uri.
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Doamna Gram Anamaria Alina
Nu poli sa derogi prin PUD.

Domnul consilier Badiu Andrei
Nu despre asta este vorba, este vorba ca daca omul vrea sa isi faca

un garaj Tn curte sau un foi9or are nevoie de avizul acesta, sau chiar sa
ne bagam 9i Tn curtea omului?

Doamna Gram Anamaria Alina
E un beneficiu foarte mare ca ANL-ul le-a dat posibilitatea sa Tsi

construiasca o casi.

Domnul consilier Badiu Andrei
Cum e beneficiu doamna? E pe lege. Chiar numain respectam

proprietatea privata?

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Nu discutam aceste elemente de oportunitate.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Stati un pic sa o lamurim. Ceea ce ne-a spus doamna Per9unaru nu

are nimic de a face cu ce au scris ei in hotarare ca daca nu este legatura
Tntre cap 9i pix asta iese. Orice profan pe care iI iau de pe strada 9i TI pun
sa citeasca asta, rezulta ca in zona ANL Brancoveanu niste domni vor
sa T9i puna garaje 9i astea, daca spunea clar cum a explicat dumneaei §i
gaseau aceasta legatura astfel Tncat sa ne faca sa injelegem nici nu
discutam acum chestiunea asta. in Ioc sa scrie ce trebuie, scrie Ia ce se
gandesc. Trebuie sa modifice hotararea, nu o sa treaca pentru ca este cu
doua treimi. sa fie predictibila.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Acurn sper ca e mai clar.

Doamna consilier Petre Stefania
Daca fmi permite{i o Tntrebare. cate avize au fost solicitate pana Tn

prezent de tipul acesta?
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Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Doamna Per9unaru ne puteji raspunde la Tntrebare?

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Nu a9 putea sa va spun cate avize au fOBt solicitate la Consiliul Local

sector 6, la municipiul Bucure9ti au fost solicitate Tn jur de 3-4 avize ale
proprietarilor Tn municipiul Bucure9ti avand Tn vedere ca dreptul de
administrare al acestui imobil este stabilit prin Hotarare de Guvern ca 9i
administrare Consiliul Local sector 6, municipiul nu putea emite fara un
punct de vedere sau fara Consiliul Local sector 6 administratorul 9i atunci
cea mai buna varianta este ....ei avand 9i administrarea 9i pe raza lor
administrativ teritoriala 9i reglementarea urbanistica tot Tn zona lor nu a
Municipiului Bucure9ti de aici s-a ajuns la proiectul de hotarare avand la
baza Tnsa 9i solicitarea Consiliul Local sector 6, deci la municipiul
Bucure9ti am avut patru astfel de solicitari Tn decursul timpului, solicitari
au mai venit 9i din Henri Coanda, probabil ca 9i acolo va fi o alta discu+ie
cu sectorul 1 pe aceste teme la finalizarea probabila a infrastructurii 9i
cetajenii cand se vor muta efectiv probabil Tn zona respectiva iar
municipiul Bucure9ti nu a putut solutiona cererile acestor petenji, luand Tn
calcul aceste considerente dreptul de administrare al Consiliul Local faptul
ca, Consiliul Local sector 6 reglementeaza urbanistic pe zona respectiva
9i Tn plus obligajia lor sa stabileasca prin lege spus administratorul este
cel care stabileste taxa de folosinta si utilizare.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Ok, mul+umesc. Daca numai sunt alte intervenjii 9i comentarii va rog

sa supune li la vot proiectul.

Cu 3 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 5 abtineri avizul este
nefavorabil.

Punctul 16 –Proiect de hotarare privind transmiterea de catre
Municipiul Bucure9ti a documentajiei tehnico – economice aferenta
§colii Gimnaziale nr. 149, situata Tn Aleea Peri9oru, nr. 4, Consiliului
Local Sector 3, in vederea finalizarii lucrarilor. Se transfera
documentajia pentru a se finaliza nu pentru renovare la 9coala 149 din
sectorul 3 prin fonduri ale Bancii Europene de Investitii. Inijiator este
Primarul General care ata9eaza un referat de aprobare, de asemenea
avem Tn raport de specialitate de la Direcjia Planificare Investitii. Daca nu
sunt 6bservajii va rog frumos supune{i la vot proiectul.
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Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab{ineri avizul este
favorabil.

Punctul 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea construirii
unei scari si a unui ascensor exterioare cladirii situate in Sos.
Berceni nr. 12A, sector 4 . Este un proiect de hotarare prin care se
aproba construirea acestor elemente pentru evacuarea Tn caz de incendiu
la un centru medical, referatul de aprobare este ata9at de Primarul
General 9i avem raport de specialitate de la Directia de Patrimoniu. Daca
nu sunt observajii va rog frumos supuneji la vot proiectul.

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

Punctul 18 - Proiect de hotirare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 119/28.04.2021
privind schimbarea obiectului principal de activitate 9i extinderea
obiectului de activitate secundar aI societalii Compania Municipala
Energetica Sewicii Bucure9ti S.A., precum 9i mandatarea
reprezentanjilor desemnaji de Municipiul Bucure9ti, prin Consiliul
General al Municipiului Bucure9ti in Adunarea Generala a
Acjionarilor societalii Compania Municipala Energetica Servicii
Bucure§ti S.A., sa semneze actul constitutiv actualizat. Practic se face
o clarificare a obiectului de activitate al acestei companii municipale Tn
urma solicitarii primite de la Institutia Prefectului. Inijiator, Primarul
General ata9eaza referatul de aprobare. Daca sunt observajii? Nu sunt,
va rugam sa supune li la vot.

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 1 abtinere avizul este
favorabil .

Punctul 19 – Proiect de hotirare privind aprobarea repartizarii la
nivelul Municipiului Bucure9ti a numirului maxim de posturi
finanjate pentru personalul neclerical din unitalile de cult 9i
abrogarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
253/23.04.2019. Practic se suplimenteaza un post, posturile neclericale
de la nivelul municipiul Bucure9ti se cre9te fondul de salarii cu 10.000 lei.
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Primarul General, initiator a ata9at un referat de aprobare 9i un
raport de specialitate de la Direc+ia Cultura, Tnvalamant 9i Turist. Daca
sunt interven Iii? Doamna Gram dori}i sa interveniji la punctul 19?

Doamna consiiier Gram Anamaria Alina
Multumesc. Vreau sa pun o Tntrebare, era doamna director de la

Directia Cultura. Care este procentul pe care TI plate9te primaria pentru
aceste salarii ale personalului neclerical prima Tntrebare 9i a doua
Tntrebare daca acoperim o parte din costul salarial 9i pentru personal
clerical?

La prima Tntrebare raspunsul este nu, acopera doar daca subven jia
primita de la bugetul de stat acopera fodul pana acurn nu s-a Tntampla
acest lucru 9i pentru fondul respectiv deja s-a suplirnentat subventia
pentru personalul neclerical cu 10.000 lei. in momentul Tn care nu au
Tnceput inca plata pentru ca nu avem inca aprobata aceasta hotararea de
consiliu, iar pentru personalul clerical nu se fac astfel de acoperiri din
bugetul municipiului Bucure9ti.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
in+eleg ca pana acum Primaria nu a participat la plata acestor salarii

ca s-au acoperit din subvenjiile de la bugetul de stat.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Daca numai sunt alte intervenjii va rugam supuneji la vot.

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

Punctul 20 – Proiect de hotarare privind modificare Hotirarii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 138/30.06.2015
privind declan9area procedurilor de expropriere pentru imobilele
proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate
publica „Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne9ti 9i supralargire
Bulevardul Ghencea intre strada Bra9ov 9i Terminal Tramvai 41 ” in
vederea efectuirii lucrarilor de interes public local. Practic se
actualizeaza valoarea despagubirilor la nivelul anului 2021 fala de nivelul
anului 2019 cat erau inijial stabilite. Acest proiect are referat de aprobare
de la Primarul General 9i raport de specialitate de la Direcjia Patrimoniu.
Daca sunt interven+ii? Daca nu, va rugam supuneti la vot proiectul.
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Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 21 – Proiect de hotarare privind aprobarea listei spatiilor
temporar disponibile din incinta unitalilor de Tnvalamant
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1, aflate Tn administrarea
Consiliului Local al Sectorului 1, in vederea Tnchirierii. Proiectul de
hotarare este initiat de catre Primarul General, are ata§at un referat de
aprobare, o documentatie de 212 pagini, am gasit un raport de specialitate
de la Direc+ia Patrimoniu. Practic se creeaza cadrul pentru ca, Consiliul
Local sector 1 sa poata Tnchiria aceste spa Iii din unitatile de Tnvalamant
preuniversitar conform dispozijiilor legale Tn vigoare. Daca nu sunt
observajii va rugam sa supuneti la vot.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 22- Proiect de hotirare privind completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 105/2021 privind
stabilirea nivelurilor impozitelor 98 taxelor locale in municipiul
Bucure9ti, ’incepand cu anul 2022. Practic modificarea care are Ioc este
ca se stabilesc taxele pentru utilizarea anumitor infrastructuri pentru
tipurile grele de mara. Proiectul are referat de aprobare de la Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Venituri. Daca nu sunt
observatii va rugam sa supune li la vot.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 2 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 23 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanti succesorala nr. 80/11.10.2021, situat Tn

Bucure9ti, B-duI. lancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3, sc. B, et. 2, ap.
118, sector 1 9i transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei
Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic Proiectul
are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de
la Direcjia Patrimoniu. Daca nu sunt observajii vi rugam sa supuneji la
vot
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Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 24 - Proiect de hotirare privind Tnscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanji succesorali nr. 77/08.09.2021, situat Tn

Bucure9ti, Aleea campul cu Flori nr. 10, bl. A48, sc. D, et. 2, ap. 53,
sector 6 9i transmiterea acestuia Tn administrarea Administrajiei
Municipale pentru Consolidarea Clidirilor cu Risc Seismic Proiectul
are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de
la Directia Patrimoniu. Daca nu sunt observatii va rugam sa supuneji la
vot

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

Punctul 25 - Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de
prioritali pe structuri de camere, Tntocmite conform prevederilor
legislajiei aprobate prin Anexa I la Hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 754/2018, de citre “Comisia de evaluare a
situajiilor sociale deosebite in care se gasesc cetajenii Municipiului
Bucure§ti” solicitanti de locuinte sociale. Practic se stabileste }ista de
persoane care trebuie sa primeasca locuinte sociale ordinea prioritalilor.

Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport
de specialitate de la Directia Spatiu Locativ 9i cu alta Destinatie. Exista o
nelamurire din partea doamnei consilier Anamaria Gram.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Am observat ca in lista de priorita{i ca sunt cele foarte vechi. Voiam

sa Tntreb mai sunt Tntrunite conditiile pentru a beneficia de o locuinta
sociala? A doua Tntrebare, cat de des se fac verificarile, se fac anual?

Doamna lvanoiu Carmen – Direc+ia Spatiul Locativ
Sigur sunt Tntrunite condijiile, toli solicitan Iii depun documente

reactualizate, o serie de documente este nevoie sa le depuna
reactualizate, daca vreji va spun 9i care sunt, aceste documente doar
dupa ce au fost verificate de noi la Directia Spatiul Locativ intra in analiza
comisiei care le verifica 9i cu siguranta toli solicitan+ii au documentele
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reactualizate. Deci anual au obligajia sa reactualizeze dosarul daca nu
s-a solu+ionat prin primirea unei repartijii.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Daca numai sunt alte interven Iii va rog sa supuneti la vot punctul 25.

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

Punctul 26 – Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizajiei
brute lunare, aprobarea contractului de mandat – cadru precum 9i
desemnarea persoanei Tmputernicite si semneze contractul de
mandat cu administratorul special al societalii Compania Municipala
Paza 9i Securitate Bucure9ti S.A. Avem o nelarnurire vizavi de modelul
contractului de mandat deoarece Tn modelul contractului de rnandat se
mentioneaza societatea Service Ciclop S. A. 9i este un pic neclar. De ce
este mentionata aceasta societate cand noi facem referire la contractul de
mandat al Companiei Municipale Paza 9i Securitate Bucure9ti S.A.

Doamna Stoica Sirnona – Direc+ia Guvernan la Corporativa
Buna ziua tuturor. Contractul de mandat Tn conformitate cu articolul

52 din Legea 85 se Tncheie Tntre acjionarii companiei intrata Tn insolven@
9i mandatarul care este persoana fizica sau juridica numita Tn calitatea de
administrator special. Deci, acest contract de mandat nu implica compania
ci este o relajie contractuala Tntre actionarii companiei respective 9i
persoana desemnata de catre AGA, administrator special.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Am injeles. Adica municipiul Bucure9ti 9i Service Ciclop actionarii

Companiei Municipale Paza 9i Securitate Tncheie contractul acesta de
mandat Tn numele companiei.

Doamna Stoica Simona – Directia Guvernanta Corporativa
Exact. Pentru ca administratorul special Tntotdeauna reprezinta

interesele si ale debitoarei dar si ale asociatiilor debitoare.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
va rog sa supuneji la vot proiectul numarul 26.
Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este

favorabil
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Punctul numarul 27 - Proiect de hotarare privind abrogarea
Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 862/2018
privind transmiterea suprafejei de 786,24 mp din imobilul situat Tn
Bucure9ti, strada Franceza nr. 19 corespondent strazii §elari nr. 19,
sector 3, din administrarea Administratiei fondului Imobiliar in
administrarea Directiei Generale de Politie Locala si Control a
Municipiului Bucure9ti. Practic trece de la Poli Iia Locala Tnapoi Ia AFI,
fostul sediu al Politiei Locale din centrul Bucurestiului. Daca sunt observatii
pe marginea acestui proiect de hotarare? Are referat de aprobare Pi raport
de specialitate de la AFI 9i Direc jia de Politie Locala a Municipiului
Bucure9ti. Nu sunt observajii, vot va rog.

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

Punctul 28 - Proiect de hotarare privind darea in folosinji
gratuita a 7 autoturisme Toyota Yaris Hybrid citre Asociajia de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure9ti – llfov

Are referat de aprobare 9i raport de specialitate de la Directia
Administrativa. Nu sunt observajii, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 29 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractirii
9i/sau garantarii unei/unor finan pri rambursabile interne 9i/sau
externe Tn valoare totala de pani Ia 555.000.000 lei, in vederea
refinanlarii datoriei publice locale provenite din emisiunea de
obligajiuni realizata Tn anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038. Are
referat de aprobare de la Primarul General, raport de specialitate de la
Direc+ia Generala Economica se Tmputernice9te Primarul General sa
realizeze aceste contractari sau garantarii de finan+ari nerambursabile.

Daca sunt interven Iii? Nu sunt, vot va rog.
Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 3 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul 30 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 627/14.11.2019, cu
modificirile ulterioare, privind participarea Municipiului Bucure9ti,
prin Consiliul General al Municipiului Bucure9ti, la capitalul social al
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societalii Compania Municipala Termoenergetica Bucure9ti S.A. Are
referat de aprobare ata9at de catre initiator Primarul General 91 Directia
Guvernanla Corporativa. Daca sunt intewentii? Nu sunt, vot va rog.

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

Punctul 31 - Proiect de hotarare privind majorarea capitalului
social al societijii Trustul de cladiri Metropolitane Bucure9ti S.A.
prin emiterea de acjiuni noi 9i subscrierea acestora de citre
acjionarul majoritar Daca sunt intervenjii? Nu sunt, vot vi rog.

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

Punctul 32 – Proiect de hotirare privind abrogarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 638/26.09.2018
privind participarea Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, la majorarea capitalului social al Companiei
Municipale Imobiliara Bucure9ti S.A. Daca sunt interventii? Nu sunt, vot
va rog

Cu 5 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva gi 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 33 - Proiect de hotirare privind modificarea Anexei la
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 210/2021
pentru aprobarea tarifelor practicate de catre Teatrul Municipal
„Lucia Sturdza Bulandra”, institujie publica de cultura de interes
local a Municipiului Bucure9ti. Daca sunt intervenjii? Nu sunt, vot va

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 0 abtineri avizul este
rog

favorabil.

Punctul 34 - Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 201/2021
pentru aprobarea tarifelor practicate de catre Centrul de Creatie, Arta
9i Tradijie al Municipiului Bucure9ti, serviciu public de interes local
al Municipiului Bucure9ti. Proiectul are referat de aprobare de la
Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc jia Cultura,
invalamant, Turism Daca sunt interven+ii? Nu sunt, vot va rog.
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Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil.

Punctul 35 - Proiect de hotarare privind aprobarea achizijionirii
de servicii de consultanp 9i/sau reprezentare juridica de specialitate
de catre Administratia Strizilor Bucure§ti. Proiectul are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de la Direcjia
Juridic. Administra+ia Strazilor ne transmite ca cei patru consilieri juridici
nu sunt suficien li pentru a gestiona litigiile 9i aspectele juridice cu care se
confrunta

Daca sunt intervenjii? Nu sunt, vot va rog.
Cu 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul 36 - Proiect de hotirare privind aprobarea Protocolului
de colaborare institujionali dintre Ministerul Transporturilor 9i
Infrastructurii (MTI), Jude}ul llfov - Consiliul Judejean 9i Municipiul
Bucure9ti Tn vederea realizirii 9i implementarii - Drumurilor radiale
care ajuta la cre9terea atractivitalii investijiei autostrizii AO - Inel
Bucure9ti Proiectul are referat de aprobare de la Primarul General 9i
raport de specialitate de la Direcjia Transporturi. La acest proiect de
hotarare s-a mai dat un aviz la comisia juridica numarul 367, Tnjeleg ca
acum proiectul de hotarare a venit pe ordinea de zi a comisiei pentru ca
este o mica modificare, nu fmi este foarte clar de ce este din nou la comisia
juridica Tn analiza. Am observat ca s-au adus 9i ni9te amendamente de la
colegul nostru Florin Covaci. De asemenea am facut 9i eu ni9te
amendamente ce vizeaza mai multe aspecte pentru asigurarea
transparen jei in toate etapele proiectului. Solujiile tehnice sa prevada
spatiul dedicat pentru transportul Tn comun 9i pentru pistele de biciclete,
tot construim aceste drumuri, sa punem prima caramida la construirea
drumurilor. sa avem Tn vedere 9i asigurarea transportului Tn comun 9i a
celui alternativ. Atenjie la zonele cu spajii verzi, astfel Tncat acestea sa nu
fie afectate de constructia acestor drumuri

Daca sunt intewenjii pe marginea acestui subiect? va rog sa fmi
spuneti daca considerati ca trebuie sa dam un nou aviz de vreme ce am
avizat acest proiect 9i nu am vazut modificarea care a fost adusa lui.

33



Domnul consilier Badiu Andrei
Eu consider ca numai este nevoie sa mai dam un aviz.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
A9a a9 spune 9i eu.

Doamna consilier Petre Stefania
Daca nu sunt modificari nu avem de ce sa mai dam un nou aviz.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Daca nu sunt modificari nu avem de ce sa mai dam un nou aviz.

Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel
Este atasat avizul nostru de la §edinta trecuta, numarul 367 din 30

septembrie 2021 .

Domnul consilier Badiu Andrei
Consider ca este de datoria noastra sa constatam ca are aviz si sa

nu iI mai avizam mergem Tn continuare cu cel vechi.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Tntre timp o Tntreb pe doamna Secretar, Georgiana Zamfir.
Trecem mai de parte la punctul 37.

Punctul 37 – Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi
a Administrajiei Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti (A.L.P.A.B) de
a incheia protocolul de colaborare Tntre Sectorul 1 al Municipiului
Bucure9ti 9i A.L.P.A.B in scopul realizarii obiectivului de investi Iii
“Promenada Verde“. A mai fost pe ordinea de zi, are referat de aprobare
de la Primarul General 9i referat de specialitate de la Direcjia Patrimoniu
9i Directia de Mediu 9i comisia juridica a avizat favorabil cu avizul
343/01.09.2021. Mergem mai departe la punctul 38.

Punctul 38 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
Municipiului Bucure9ti pe anul 2021. Sunt ni9te amendamente facute
de Primarul General. Proiectul are raport de specialitate de la Direcjia
Economica 9i referat de aprobare de la Primarul General. Sunt interventii?
Nu sunt, vot va rog.
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 39 - Proiect de hotarare privind imputernicirea pentru
inijierea procedurii achizijionarii unei cote parji din imobilul situat in
str. Bati9tei nr. 14, sectorul 2, Bucure9ti. Este vorba despre o parte,
singura parte care nu este proprietatea municipiului Bucure§ti din fostul
sediu ARCUB Tn spatele hotelului Intercontinental. Practic Comisia pentru
exercitarea dreptului de preemjiune a municipiului Bucure9ti pentru
vanzarea monumentelor istorice a comunicat Primarului General ca este
oportuna achizi+ionarea acestei parji din imobil ca sa poata Tntregii imobilut
9i dupa aceea sa poate fi consolidat. Avand Tn vedere aceasta nota de
fundamentare care e menjionata Tn hotarare s-a realizat acest proiect de
hotarare prin care Tmputernice9te Primarul General pentru a initia
procedura, deci deocamdata e doar procedura nu e efectiv achizitionarea
cotei par+i din imobil. Proiectul are referat de aprobare de la initiator 9i
raport de specialitate de la Directia Cultura.Tnvatamant 9i Turism. Daca
sunt precizari? Nu sunt, votaji va rog.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva §i 3 abtineri avizul este
favorabil.

Proiecte suplimentare:

Proiect de hotarare privind Tncetarea mandatului de consilier general
al domnului Neac9u Lazar 9i vacantarea unui post de consilier din cadrul
Consilier General al Municipiului Bucure9ti. Domnul Neac9u Lazar pi-a dat
demisia din CGMB, trebuie sa constatam acest lucru sa declaram vacant
postul dansului. Proiectul de hotarare are referat constatator. Daca nu sunt
observajii, vot va rog.

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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare,
pentru punerea la dispozitia Direc{iei de sanatate Publica a Municipiului
Bucure9ti, cu titlu gratuit, a spa+iului din incinta Arenei Nationale (zona
VIP), pentru desfa9urarea activitatii Centrului de Comunicare, analiza gi
coordonare epidemiologica Covid – 19 . Am mai avut la comisia juridica,
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9i Tn CGMB astfel de proiect Tn iarna-primavara. Este nevoie de acest
centru de comanda pentru a se realiza anchetele epidemiologice. Prin
acest proiect de hotarare oferim spajiul pentru desfa9urarea activitatii.
Proiectul are referat de aprobare de la primarul general 9i raport de
specialitate de la Direc+ia Generala Investitii. Intemen Iii? Nu sunt, vot vi
rog

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

3. Proiect de hotarare privind 'imputernicirea Consiliului Local al
Sectorului 1 in vederea 'Fncheierii unui Protocol de Colaborare cu
Compania Municipala Termoenergetica Bucure9ti S. A. Se imputernice9te
Consiliul Local sector 1 pentru a finanta unele cheltuieli de investitii gi
realizarea Tn parteneriat a unor lucrari 9i servicii pentru gestionarea
situajiei termoficarii din municipiul Bucure9ti. Acest proiect are referat de
aprobare de la ini{iator Primarul General 9i raport de specialitate de la
Direc+ia de Guvernanta Corporativa, de asemenea este ata§at acest
protocol de colaborare. Interven+ii? Nu sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 1 abtinere avizul este
favorabil .

4. Proiect de hotarare privind Tncheierea unui acord – cadru de
consultan A 9i reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Bucure9ti

Inijiatorul prin referatul de aprobare mentioneaza ca Tn felul acesta
se asigura mai bine masurile de reducere a cheltuielilor publice 9i Tntarirea
disciplinei financiare. Exista 9i un raport de specialitate de la Directia
Cultura, Tnvalamant Tn care exemplifica argumenteaza ca sunt numeroase
litigii de complexitate ridicata 9i au nevoie de acestea pentru a le gestiona.
Intewenjii? Nu sunt, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil .

Acestea ar fi proiectele de hotarare de pe ordinea de zi. A9tept
raspuns de la doarnna Secretar, Georgiana Zamfir pe partea de proiect 36
si 37 daca s-au modificat Tn vreun feI si este nevoie sa dam din nou aviz

Doamna Secretar General nu poate sa Tmi specifice foarte clar daca
e vreo modificare la cele doua proiecte de hotarari. Cu acordul
dumneavoastra o sa Tncheiem 9edinta comisiei juridice acum 9i daca e
necesar ca sa dam aceste avize sa poata fi discutate Tn 9edinta CGMB
pana la Tnceperea acesteia o sa convocam 9i o sa va rog sa participa li la

36



o noua 9edinta a comisiei juridice, dar revin cu precizarile daca s-au facut
modificari la proiectele ini+iale 9i care sunt.

va multumesc

'XIPre9
Rigu

Iec\etar
Badiu AndreiDaniel
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