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Sedinta se desfasoara online

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Buna dimineata!

Punctul 2 - Proiect de hotarare privind transmiterea, cu titlu gratuit,
de catre Municipiul Bucure9ti, a documentatiilor tehnice - Avizele de
securitate la incendiu 9i proiectele tehnice aferente unitatilor de
Tnvalamant cuprinse Tn Proiectul de “Reabilitare a Infrastructurii
Educationale Tn Bucuresti”, Consiliului Local Sector 3. Se transmit
documenta Iii pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a unor 9coli din
sectorul 3, proiectul are referat de aprobare de la Primarul General si
raport de specialitate de la Direc+ia Planificare Investitii. Daca sunt
obsewajii? Daca nu supunem la vot proiectul.

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

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind realizarea obiectivului de
investi+ii “Eficientizarea 9i modernizarea sistemului de iluminat public prin
implementarea sistemului de telegestiune 9i utilizarea aparatelor cu
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tehnologie LED pe urmatoarele artere de circulajie: Drumul Taberei,
Bra9ov, Virtujii, Cranga9i, Turda, Averescu, Mara9ti, Sibiu, Drumul sarii, 1
Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Grivijei 9i Bd.
Bucure9tii Noi”. Are referat de aprobare 9i raport de la Directia Generala
Servicii Publice. Daca sunt observa+ii? Daca nu, supunem la vot proiectul.

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

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor
tehnico-economici aprobati prin Hotararea C.G.M.B. nr. 182/23.04.2019
pentru obiectivul de investijii proiectarea 9i execujia unui lift secundar 9i a
scarii de evacuare cu targa, stajie de pompare hidran li 9i platforma gunoi
pentru Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa.” Are referat de aprobare 9i raport
de la Directia Planificare Investitii. Daca sunt observatii? Daca nu,
supunem la vot proiectul.

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

Punctul 5 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici Documentatie de Avizare Lucrari de Interventii
„Conversie 9i Reamenajare Centru Medico - Social pentru Grupuri
Vulnerabile din Strada Orzari, nr. 53 Are referat de aprobare 9i raport de
la Directia Planificare Investijii. Daca sunt observajii? Daca nu, supunem
la vot proiectul.

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

Punctul 6 - Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor
la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului Tn
Municipiul Bucure9ti, 2018– 2022, aferent trimestrului I al anului 2021 . Are
referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de la Directia de
Mediu. Daca sunt observajii? Daca nu, supunem la vot proiectul.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul 7 - Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor
la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului Tn
Municipiul Bucure9ti, 2018 – 2022, aferent trimestrului II al anului 2021.
Are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de la Directia de
Mediu. Daca sunt observa Iii? Daca nu, supunem la vot proiectul.
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Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este
favorabil.

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind achizitionarea de catre
Direc{ia Generala de Arhitectura Peisagistica 9i Monumente de For Public
a serviciilor de asistenla 9i/sau reprezentare juridica. Are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de la Directia de Cultura. Daca
sunt observatii? Daca nu, supunem ta vot proiectul.

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

Punctul 9 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 547/24.10.2019 privind
solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru
transmiterea din domeniul public al statului 9i administrarea MApN Tn
domeniul public al Municipiului Bucure9ti a lotului nr. 2 in suprafa la de
15.597 mp cu construcjia in suprafa@ de 41 mp, lotului nr. 3 in suprafa@
de 698 mp 9i a lotului 4 in suprafa@ de 1820 mp din imobilul situat Tn
sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, §oseaua Vitan Barze9ti nr. 2 – 4, in
vederea realizarii obiectivului de investitii Strapungere Bd. Nicolae
Grigorescu – Splai Dudescu Etapa Il – km 2+400 – intersectie Calea Vitan
Barze9ti. Are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Directia Planificare Investitii. Daca sunt observatii? Daca
nu, supunem la vot proiectul.

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

Punctul 10 - Proiect de hotarare privind modificarea gi completarea
Hotararii C.G.M.B. nr. 214/23.04.2019 privind declan9area procedurii de
expropriere pentru imobilul-monument istoric aflat Tn proprietate privata,
situat la adresa Calea Mo§ilor nr. 134, sector 2, Bucuresti, nr. cadastral
208210, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare 9i protejare de
interes public local aferente proiectului de utilitate publica "Spatiul Cultural
Municipal" Are referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
calitate de la AMCCRS. Daca sunt observatii? Daca nu, supunem la vot
proiectul.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva gi 2 abtineri avizul este
favorabil.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
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cand vroiam noi sa o cumparam faceai ca !ambalul, pana nu o sa
vina cineva de la voi de la USR sa vina 9i sa spuna sa o cumparam, ne
cerem scuze ca patru ani de zile v-am dat la televizor ca vreti sa faceti nu
§tiu ce, haideti sa o votam.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Domnule consilier va rog sa va pastraji comentariile pentru 9edin+a

ordinara, acum suntem pe partea juridica.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Pe partea economica, juridica iar vrei sa te iau?

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Nu aveti cum sa ma luati.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Hai sa mergem mai repede.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Bine ca nu le-a+i pus la 6 diminea Ia.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Asta e, trebuie sa participaji la comisie.

Domnul consilier Badulescu Aurelian
Hai ca mai avem un pic 9i ne despar jim de tot.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Nu am fost niciodata Tmpreuna, domnule Badulescu.

Punctul 11 - Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de
cooperare, Tntre municipiul Bucure9ti 9i Societatea Romana de
Televiziune (SRTv), in vederea realizarii emisiunii „Replay”, pe durata
grilei de toamna a SRTv. Exista referat de aprobare de la Primarul General
98 raport de specialitate de la Direc jia Planificare Investitii. Are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de la Directia
Planificare Investitii. Daca sunt observajii? Daca nu, supunem Ia vot
proiect ul.
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Cu 1 vot pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 4 abjineri avizul este nefavorabil.

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii
Centrului de Cultura “Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” si
aprobarea organigramei, statului de func+ii 9i Regulamentului de
organizare 9i funcjionare ale acestuia. Are referat de aprobare de la
Primarul General 9i raport de specialitate de la DMRU. Daca sunt
observa+ii? Daca nu, supunem la vot proiectul.

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

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotarT cu privire la asocierea cu
Asociatia Centrul European pentru Sprijinirea Incluziunii Sociale a
Romilor, in vederea derularii proiectului “Cre9terea incluziunii 9i abilitarea
romilor din Sectorul 1 al Municipiului Bucure9ti – Reu9im
Tmpreuna/Zoraras khetanes” Are referat de aprobare de la Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia ONG 9i DGASMB. Daca
sunt observajii? Daca nu, supunem la vot proiectul.

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

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului
(lacului) din Parcul Najional, situat Tn Bulevardul Basarabia, sector 2,
Tnscris Tn cartea funciara nr. 217399, din administrarea Administratiei
Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti, in administrarea Consiliului Local
Sector 2 prin Administra jia Domeniului Public Sector 2. Are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de la Direc jia Patrimoniu 9i
Directia de Mediu. Daca sunt observatii? Daca nu, supunem la vot
proiectul .

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este
favorabil .

Punctul 15 - Protect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local Sector 3 de a dispune Tn conformitate cu prevederile art.
17 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane
9i serviciile funerare. Are referat de aprobare de la Primarul General 9i
raport de la Direcjia Planificare Investi Iii. Daca sunt observa Iii? Daca nu,
supunem la vot proiectul.
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Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 ab+inere avizul este
favorabil.

Punctul 16 - Protect de hotarare privind aprobarea de diminuare a
concesiunii asupra bunurilor de+inute de Societatea de Transport
Bucure9ti STB S. A. cu suprafaja de 800 mp teren, ce reprezinta parte din
imobilul din Bd. Alexandru Obregia nr. 2 – 10, sector 4, in scopul efectuarii
lucrarii de utilitate publica „Construire pasaj rutier suprateran la intersecjia
Str. Turnu Magurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia” Are
referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de la Direcjia
Transporturi, Daca sunt observajii? Daca nu, supunem la vot proiectul.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este
favorabil .

Punctul 17 - Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020 – 2024. Are referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de la Direc+ia Situajii de Urgen R.
Daca sunt observa+ii? Daca nu, supunem la vot proiectul.

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

Punctul 18 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT cu privire la Tnfiintarea unei
societati Tn condijiile legii, care sa realizeze serviciile 9i activita+ile
comunitare de utilitate publica 9i/sau activita li edilitar gospodare9ti,
prevazute de Legea nr. 51/2006 9i/sau de Ordonan{a Guvernului nr.
71/2002, aflate Tn competenta autorita+ilor locale ale Sectorului 4 at
Municipiului Bucure9ti. Are referat de aprobare de la Primarul General 9i
raport de la Direcjia Servicii Publice. Daca sunt observajii? Daca nu,
supunem la vot proiectul.

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

Punctul 19 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 343/26.06.2019 privind declan9area procedurilor de
expropriere pentru imobilul teren proprietate privata Tn suprafa+a de 367
mp de la adresa strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343,
situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Reconversie
functionala Scoala 100 situata Tn Calea vacaresti nr. 296, sector 4" §i a
Hotararii C.G.M.B. nr. 19/29.01.2020 privind declan9area procedurilor de
expropriere pentru imobilul teren proprietate privata Tn suprafa@ de 136
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mp de la strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 9i pentru
imobilul teren proprietate privata Tn suprafala de 120 mp de la strada
Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130 situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica “F:econversie funcjionala §coala 100 situata Tn
Calea vacare9ti nr. 296, sector 4”, Tn vederea continuarii procedurii de
expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica “Reconversie funcjionala §coala 100 situata Tn
Calea vacare9ti nr. 296, sector 4.“ Are referat de aprobare de la Primarul
General 9i raport de la Direc jia Juridica. Daca sunt observa+ii? Daca nu,
supunem la vot proiectul.

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

Punctul 20 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotarT cu privire la Tnfiinjarea Direcjiei
de Administrare a Unita+ilor de Tnvalamant Sector 5, institu{ie publica de
interes local in subordinea Consiliului Local Sector 5. Exista un referat de
aprobare de la Primarul General 9i un raport de specialitate de la Direcjia
Cultura, Tnvatamant 9i Turism. Observa+ii pe acest proiect? Acest proiect
a mai fost la Comisia Juridica. Vot, va rog.

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

Punctul 21 – Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local Sector 6 in vederea Tnfiintarii unei societati cu raspundere
limitata cu capital integral public in scopul prestarii serviciului public de
salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 6 al municipiului
Bucure9ti. Exista un referat de aprobare de la Primarul General 9i un
raport de specialitate de la Direcjia Servicii Publice. Observa Iii pe acest
proiect? vot, va rog.

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

Punctul 22 - Proiect de hotarare privind transmiterea unor strazi din
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti –Administrajiei
Strazilor Tn administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. Exista un referat
de aprobare de la Primarul General 9i un raport de specialitate de la
Directia Transporturi 9i Direc jia Patrimoniu. Observatii pe acest proiect?
Vot, va rog.
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Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 23 - Proiect de hotarare privind declararea terenului Tn
suprafa@ de 1076.59 mp, situat Tn zona Prelungirea Ghencea – drum de
exploatare – DE 9/26/1 din sectorul 6, ca bun apartinand domeniului public
al Municipiului Bucure9ti Tn vederea Tnfiintarii unei artere de circulatie de
deservire locala. Are referat de aprobare din partea Primarului General 9i
raport de specialitate de la Direcjia Patrimoniu. Observajii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

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

Punctul 24 - Proiect de hotarare privind aprobarea Programului
integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 at municipiului Bucure9ti 2021
– 2030. Este referat de aprobare din partea Primarului General 9i raport
de specialitate de la Direc+ia Statistici 9i Strategii. Observajii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

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

Punctul 25 - Protect de hotarare privind alegerea pre9edintelui de
9edin Ia a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti pe perioada 07
decembrie 2021 – 07 maRie 2022. Are referat din partea Primarului
General 9i raport de specialitate de la DATJ.

Cu 4 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este favorabil.

Am terminat proiectele aflate pe ordinea de zi initiala, convocata la
ora 12.00 9i a fost mutata Ia ora 9.00. Acum intram pe ordinea de zi
suplimentara.

Suplimentar 1 - Proiect de hotarare privind transmiterea din
administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucure9ti -
ARCUB Tn administrarea Directiei de Evidenta a Persoanelor Sector 3, a
unor spatii din imobilul din Bd. Mircea voda, nr. 5, Sector 3. Practic se
prelunge9te administrarea sectorului 3 pentru sediu de stare civila de la
Sectorul 3, exista referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Direc+ia Patrimoniu. Daca sunt observatii? Nu sunt
observatii, vot va rog.

Cu 5 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil
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Suplimentar 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea
regulamentului de organizare 9i funcjionare al Teatrului Municipal „Lucia
Sturdza Bulandra” exista referat de aprobare de la Primarul General 9i
raport de specialitate de la DMRU. Daca sunt obsewatii? Nu sunt
observatii, vot va rog.

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

Suplimentar 3 – Proiect de hotarare privind predarea
amplasamentului obiectivului de investitii de interes public local
“Modernizare Piaja Eroii Revolujiei 9i pasaj pietonal”, precum 9i predarea
integrala, cu titlu gratuit, a documentajiei elaborate pana Tn prezent,
Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti, in vederea
finalizarii lucrarilor. Exista referat de aprobare de la Primarul General si
raport de specialitate de la Directia Investitii. Daca sunt observatii? Nu
sunt observajii, vot va rog.

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

Suplimentar 4 - Proiect de hotarare privind transmiterea, cu titlu
gratuit, de catre Societatea de Transport Bucure§ti STB S. A., catre
Municipiul Bucure9ti – Directia Generala Investitii, a documentatiei tehnico
– economice pentru 14 peroane, aferente obiectivului de investitii
“Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 ”, in vederea finalizarii
lucrarilor. Exista referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Directia Generala Investitii 9i de la STB. Daca sunt
obsewa{ii? Nu sunt observa+ii, vot va rog.

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

Suplimentar 5 - Proiect de hotarare privind acordarea de mandat
special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public
Bucure9ti – llfov Tn vederea modificarii contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de calatori Tncheiate cu operatorii
regionali Societatea de Transport Bucure9ti STB S. A., Serviciul de
Transport Voluntari S.A., Ecotrans STCM S.R.L., S.C. Regio Serv
Transport S.R.L. 9i ratificarea hotararilor nr. 30/18.08.2020, nr.
46/14.12.2020, nr. 5/14.03.2021 9i nr. 25/14.05.2021 ale Adunarii
Generale a Asociajiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport
Public Bucure9ti – llfov. Exista referat de aprobare de la Primarul General
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9i raport de specialitate de la Direcjia Transporturi. Documentatia ata9ata
are 644 de pagini, personal eu nu am apucat sa o parcurg, votul meu va
fi de abtinere. Daca sunt alte observatii?

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Am o ’intrebare pentru DATJ, am transmis miercuri seara un e-mail

Tn care am cerut sa ni se dea structura acestui document, nu avem un
cuprins 91 daca voiam sa verificam o anumita anexa nu aveam cum, decat
sa parcurgem sute de pagini, eu le-am parcurs, dar nu injeleg de ce nu
am primit pana Tn dimineaja aceasta, nu vad Tn Inbox structura acestui
document. Sunt proiecte de hotarare atat de masive cu sute de pagini, cu
siguran+a ne este necesar un cuprins. Rugamintea era sa le primim 9i Tn

Word pentru ca putem analiza mult mai u9or daca vrem o varianta Word.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Sustin si eu aceasta cerere a doamnei Gram. Daca numai sunt alte

obsewatii din partea colegilor haide li sa procedam la vot.

Cu 1 vot pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 5 abtineri avizul este
nefavorabil .

Suplimentar 6 - Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale
pentru promovarea turistica a municipiului Bucure9ti pentru anul 2022.
Exista referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate
de la Directia Venituri. Daca sunt obsewatii? Nu sunt observatii, vot va
rog

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil .

Suplimentar 7 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanlarii de
la bugetul Municipiului Bucure9ti a Programului Unitar de Actiune pentru
Deratizare, Dezinsecjie 9i Dezinfecjie pentru anul 2022. Exista referat de
aprobare de la Primarul General 9i raport de specialitate de la Directia
Servicii Publice. Daca sunt obsewa Iii? Nu sunt observatii, vot va rog.

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

Suplimentar 8 - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de dezmembrare a arterei de circulatie bulevardul Timisoara, sector 6, ce
aparjine domeniului public al Municipiului Bucure9ti aflata Tn administrarea
Administra+iei Strazilor Tn scopul transmiterii catre Consiliul Local Sector
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6, a unei sectiuni din artera b-duI Timi§oara, in vederea reabilitarii
structurale. Exista referat de aprobare de la Primarul General 9i raport de
specialitate de la Direc+ia Patrimoniu. Daca sunt observa+ii? Nu sunt
observa+ii, vot va rog.

Domnule Apostol cu ce ocazie Tn 9edinta comisie juridice?

Domnul Apostol Vasile –Director ASSMB
Am fost invitat Tn cadrul comisiei juridice, domnule pre9edinte 91 se

Tntampla ceea ce se Tntampla de fiecare data, o discu Tie,pe care am avut-
o pujin mai devreme cu colegii de la DATJ. Nu mi se da linkul de
conectare, asta s-a Tntamplat 9i cu aceasta 9edinta 9i Tn trecut. Nu vreau
sa para din partea mea ca sunt neprofesionist 9i ca nu particip la 9edinji,
am invita+ie pentru cele doua proiecte pe care le avem pe ordinea de zi.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Muljumim pentru participare, ambele proiecte au fost votate 9i

discutate Tn comisie, prin urmare prezenja durnneavoastra numai este
necesara din punctul acesta de vedere. O sa discut la DATJ ca pe viitor
sa va anunte atunci cand urmeaza proiectul de hotarare, ca sa nu stati
toata durata sedintei.

Domnul Apostol Vasile –Director ASSMB
Nu despre asta este vorba, dar nici macar nu am avut linkul eram

sigur ca proiectele au trecut, voiam sa intru sa va spun ca nu a fost un act
de sfidare din partea mea.

Domnul consilier Badiu Andrei
Domnule pre9edinte, o Tntrebare. Invita+iile nu se aproba de catre

pre9edintele comisiei sau de catre secretar Tn lipsa acestuia?

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Am adresat solicitarea DATJ-ului sa invite la lucrarile comisiei

reprezentantii din aparatul primariei care sunt responsabili de proiectele
de hotarari ca sa ne ofere explicatii daca e necesar, pentru ca au mai fost
situajii in care am a9teptat explicatii, am a9teptat persoanele respective 9i
am vrut sa preTntampin aceste situa+ii. Nu este nici normal sa a9tepte o
persoana, o ora 9i jumatate pentru unul sau doua proiecte.
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Domnul Apostol Vasile –Director ASSMB
Am sunat eu dupa link. Nu este prima oara, nici la comisia mea de

resort nu primesc. Nu doresc ca institutia mea sa fie pusa intro lumina
nefavorabila.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Am in+eles domnule Apostol. Am sa va rog sa va adresaji conducerii

DATJ
Vot va rog pe proiect.
Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este

favorabil.

Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilelor situate
in §os. Olteni jei nr. 37 – 39 9i Tn Strada Sergent NiIu Vasile nr. 50 – 54,
sector 4, in imobile cu destinatia cre9a. Nu exista un referat de aprobare
din partea Primarului General ata9at documentajiei 9i doar un raport de
specialitate din partea Direcjiei de patrimoniu. Pe de alta parte acest
proiect de hotarare a fost transmis 9i pe ordinea de zi a 9edintei convocata
la ora 10.00, iar pe aceea 9edin Ia are un referat de aprobare semnat de
consilierii generali. Vreau sa discutam 9i sa Tntelegem daca pentru acest
proiect de hotarare se ia in considerare referatul de aprobare semnat de
catre consilierii generali sau ar trebui sa avem 9i un referat de aprobare 9i
de la Primarul General?

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Mergem mai departe la proiectele de hotarari transmise pe ordinea

de zi a 9edin+ei convocata Ia ora 10.00, pentru care exista referat de
aprobare 9i raport de specialitate, urmand ca daca vine referat de
aprobare de la Primarul General sa revenim la aceste proiecte pe care le-
ati mentionat.

Suplimentar 9 - Proiect de hotarare pentru aprobarea declan9arii
procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Valea Larga” Exista un raport
de aprobare de la Primarul General 9i un raport de specialitate de la
Direc+ia Patrimoniu 9i Direcjia Juridica. Exista observatii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Proiect de hotirare privind declan9area procedurilor de expropriere
pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica “Construire pasaj rutier la intersecjia dintre str. Sergent lon
Iriceanu 9i str. Turnu Magurele”. Exista un referat de aprobare de la
consilierii generali 9i doua rapoarte de specialitate de la Directia
Patrimoniu respectiv Directia Juridic. in adresa de la Directia Patrimoniu
din 19 august 2021 se precizeaza ca dreptul de administrare al
bulevardului, cu privire la dreptul de administrare al bulevardului ca din
analiza documentelor depuse de catre sectorul 4 lucrarea de utilitate
publica nu este cuprinsa Tn documentatiile de urbanism afectate de
aceasta, se afla o parte in administrarea Consiliului General ceea ce
atrage competenja de emitere a autorizajiei de construire 9i respectiv a
certificatului de urbanism de catre Primarul General Bucuresti si nu de
catre primarul sectorului 4. Alte observa+ii pe marginea acestui proiect?
Nu sunt, va rog supuneji la vot.

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

Proiect de hotarare pentru aprobarea declan§arii procedurii de
expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica „STRADA DRUMUL ROTll”. Exista referat de
aprobare de la consilierii generali 9i doua rapoarte de specialitate de la
Direcjia Patrimoniu 9i de la Direc+ia Juridica. Alte observatii pe marginea
acestui proiect? Nu sunt, va rog supuneji la vot.

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

Proiect de hotarare pentru aprobarea declan9arii procedurii de
expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica „STRADA VISCOLULUI”.

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

Urmatorul proiect - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea
expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT, cu privire la
asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu Compania Municipala
lluminat Public Bucuresti S.R.L. Tn vederea derularii de lucrari de
modernizare, extindere, reconfigurare a iluminatului public pe raza
administrativ teritoriala a Sectorului 4 are referat de aprobare de la
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consilierii generali dar nu are raport de specialitate, prin urmare nu poate
sa fie discutat Tn cadrul comisiei fara acest raport de specialitate.

Proiect de hotarare pentru aprobarea declan9arii procedurii de
expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica „DRUMUL OSIEl”. Exista referat de aprobare
de la consilierii generali 9i doua rapoarte de specialitate de la Direcjia
Patrimoniu §i de la Directia Juridica. Alte observatii pe marginea acestui
proiect? Nu sunt, va rog supuneji la vot.

(,u 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Proiect de hotarare privind predarea catre Consiliul Local al
Sectorului 4 a obiectivului de investitii “Modernizare Piata Eroii Revolutiei
§i pasaj pietonal” Tmpreuna cu documentajiile tehnico-economice, in
vederea executarii lucrarilor. Acest proiect a fost discutat mai devreme Tn
comisie 9i am votat asupra lui, pentru ca a fost adaugat pe ordinea de zi a
sedintei de la ora 9.00.

La feI gi pentru proiectul de hotarare privind Tmputernicirea expresa
a (,,onsiliului Local al Sectorului 6, de a hotarT, in condijiile legii, cu privire
la Tnfiintarea unei societati cu raspundere limitata Tn scopul prestarii
serviciului public de salubrizare pe raza administrativ – teritoriala a
Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti, ne-am pronun jat pe acest proiect.

La feI gi pentru proiectul de hotarare privind Tmputernicirea expresa
a CLS 4 de a hotarT, Tn condi+iile legii, cu privire la Tnfiinjarea unei institu+ii
publice de interes local in subordinea CLS4.

Urmeaza modificarea 9i completarea Hotararii Consiliului General al
Municipiului Bucur69ti nr. 246/02.08.2021 privind trecerea din domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti Tn domeniul public al Municipiului Bucure9ti
9i transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti prin Administratia Fondului Imobiliar Tn administrarea Consiliului
Local Sector 6 a imobilului situat Tn bulevardul Timi9oara nr. 108 B, sector
6. Acesta este unul dintre proiectele de hotarare care au raport de
specialitate respectiv de la Direcjia de Patrimoniu dar nu are acel referat
de la Primarul General, mai a9teptam sa vedem daca ne parvine acel
referat

Proiectul de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 de a hotarT, in conditiile legii, cu privire la Tnfiinjarea
unei institujii publice de interes local, in subordinea Consiliului Local
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Sector 4. Nu este vorba despre acela9i proiect, nu este societate
comerciala, este vorba de o direc jie, direc jia digitalizare 9i regenerare
urbana sector 4. Are referat de aprobare de la consilierii generali, doua
rapoarte de specialitate de la Direc jia Patrimoniu 9i de la Direc+ia Juridica.
Observajii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, vot va rog.

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

Proiect de hotarare privind schimbarea destinajiei imobilelor situate
in str. Nitu Vasile nr. 50 – 54, sector 4 si Sos. Oltenitei nr. 37 – 39 sector
4, in cladiri cu functiunea de cre9a este pe ordinea de zi suplimentara de
la ora 9, a9teptam referatul de la Primarui General.

Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea
Administratiei Strazilor in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,
prin A. D.P.D.U. Sector 6, arterele de circula+ie avand datele de identificare
prevazute Tn anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, Tn
vederea Tntretinerii/reabilitarii si modernizarii acestora. Are referat de
aprobare de la consilierii generali dar nu are raport de specialitate prin
urmare nu poate fi discutat Tn 9edin ja comisiei juridice.

Proiect de hotarare privind declan9area procedurii de expropriere
pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica necesar a fi efectuata Tn vederea reTntregirii parcului
Lumea Copiilor9i a edificarii Tn cadrul acestuia a parcului tematic Romania
Parc. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare de la consilierii
generali 9i doua rapoarte de specialitate de la Direc+ia Patrimoniu 91
Direcjia Juridica. Obsewajii pe rnarginea acestui proiect? Nu sunt.

Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este
favorabil .

Proiect de hotarare privind transmiterea Tn administrarea Consiliului
Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti, unei secjiuni din artera de
circula jie Bulevardul Timi9oara, delimitata conform planului anexa. Este Tn
aceia9i situatie, a9teptam referatul de aprobare de la Primarul General,
revenim Ia final asupra lor.

Proiect de hotarare privind declan9area procedurii de expropriere
pentru imobilele proprietate private situate pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica „Amenajare spa Iii verzi 9i teren de sport in incinta §colii
Gimnaziale nr. 190, sector 4.“Exista referat de aprobare de la consilierii
generali 9i doua rapoarte de specialitate de la Direcjia Patrimoniu,
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respectiv Direc+ia Juridic. Observa Iii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot
va rog.

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

Proiect de hotarare privind schimbarea destinajiei spajiului din Calea
Giulesti nr. 125, aflat Tn administrarea Consiliului Local Sector 6, din centru
pentru colectarea de taxe 9i impozite Tn sediu de magazin social de tipul
“SocialXChange”. Are referat de la consilierii generali, dar nu are raport
de specialitate, prin urmare nu poate fi discutat Tn comisie.

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 4 sa hotarasca, in condi+iile legii, cu privire la asocierea dintre
Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, prin Directia de Mobilitate Urbana
Sector 4 9i Societatea de Transport Bucure9ti STB S. A. Are referat de la
consilierii generali, are raport de specialitate de la Direcjia Transporturi.
Observa Iii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot va rog.

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

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 6 sa achizijioneze, in numele 9i pentru Municipiul Bucure9ti,
terenurile limitrofe strazii Liniei din sectorul 6. Acest proiect este pe
ordinea suplimentara a 9edintei de la ora 9.00. L-am discutat numai este
nevoie sa revenim asupra lui.

Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “Pasajul Europa
Unita”, pasajului rutier suprateran Tn curs de realizare situat la intersectia
Str. Turnu Magurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia din
sectorul 4. Acest proiect are referat de aprobare de la consilierii generali
dar nu are raport de specialitate de la directiile competente din cadrul
PMB, prin urmare nu poate fi discutat Tn cadrul 9edinjei comisiei.

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor drumuri de
pe raza administrativ teritoriala a sectorului 4 9i Tnscrierea lor Tn

Nomenclatorul stradal al Municipiului Bucure9ti. Acest proiect are referat
de aprobare de la consilierii generali dar nu are raport de specialitate de
la direc+iile competente din cadrul PMB, prin urmare nu poate fi discutat Tn
cadrul sedintei comisiei
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Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 sa hotarasca cu privire la asocierea Sectorului 4 al
Municipiului Bucure9ti cu Consiliul Jude+ean llfov, in vederea finanlarii 9i
realizarii Tn comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes
public local. Acest proiect are referat de aprobare de la consilierii generali
dar nu are raport de specialitate de la direcjiile competente din cadrul
PMB, prin urmare nu poate fi discutat Tn cadrul 9edin+ei cornisiei.

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 sa hotarasca cu privire la asocierea Sectorului 4 al
Municipiului Bucure9ti cu Consiliul Judejean llfov 9i Spitalul Clinic de
Urgen+a ”Sf. loan” pentru finan+area 9i realizarea Tn comun de investijii in
scopul dezvoltarii infrastructurii sanitare din sectorul 4. Are referat de la
consilierii generali, are raport de specialitate de la Direcjia Planificare
Investi Iii. Observajii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot va rog.

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

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 sa hotarasca Tn condijiile legii, cu privire la asocierea
dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti 9i Federajia Romana de Judo

Are referat de la consilierii generali, dar nu are raport de specialitate
de la direcjiile din PMB, prin urmare nu poate fi discutat Tn cadrul 9edinjei
corr}lslel.

Acum urmeaza proiectele de pe ordinea de zi suplimentara de la ora
9.00, pe care nu am apucat sa le discutam pentru ca nu am primit acest
referat de aprobare de la Primarul General. S-au transmis aceste referate
de aprobare?

Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor de expropriere
pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de
utilitate publica “Construire pasaj rutier suprateran la intersec jia Str. Turnu
Magurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia.” Acest proiect de
hotarare are referqt de aprobare din partea consilierilor generali 9i raport
de specialitate atat de la Direc+ia Patrimoniu cat 9i de la Direc jia Juridica

Daca aveti observa+ii pe marginea acestui proiect? Daca nu va rog
votati
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Cu 4 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
favorabil.

Domnule Circa doreati sa mentionati ceva?

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Daca proiectele au referat de aprobare de la consilieri generali 9i

raport de specialitate de la direcjiile din PMB, mai a9teptam referat de
aprobare de la Primarul General?

Domnului consilier Riglu Andrei Daniel
Aceste trei proiecte au mai rarnas. Respectiv, schimbarea destinatiei

irnobilelor din strada Nitu Vasile, Tmputernicirea expresa a Consiliului local
sa achizitioneze terenurile limitrofe strazilor din sectorul 6, trecerea din
domeniul public al municipiului Bucure9ti Tn administrarea Consiliului local
sector 6 a unui imobil din bulevardul Timi§oara 108B, sectorul 6. Avem
rapoartele de specialitate, exista referatele de aprobare din partea
consilierilor generali, dar injeleg de la doamna Secretar General ca
urmeaza sa primim referate de aprobare semnate de Primarul General.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Daca vin in timp util sunt binevenite. Daca nu vin in timp util putem

sa discutam ca au in principiu 9i una 9i alta 9i referat 9i raport.

Doamna consilier Petre Stefania
Pai da, dar dilema este procedurala. 'intrebarea e cu ce

documentajie vor intra ele pe ordinea de zi a plenului? Daca intra cu
referatul de la consilierii generali, e in regula sa le discutam noi acum?

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Intrand Tn ordinara ar trebui de la primar, de aceea a9teptam.
Domnul consilier Badiu Andrei
A9 avea 98 eu o intervenjie. Daca ele au referat de aprobare de la

consilieri generali 9i raport de specialitate exista un convocator al 9edin jei
extraordinare si trebuie sa TI luam Tn discutie si mentinem si sedinta
extraordinara, mentinem ordinea de zi cu ce a ramas cu ce se convocase
inijial minus ce a trecut pe 9edinja ordinara, dar noi trebuie sa le luam Tn
discutie. Eu a9 prefera sa le luam Tn discutie fara referatul Primarului
General
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Domnului consilier Riqu Andrei Daniel
Voiam sa ii spun domnului Badiu ca e fix invers. Proiectele de pe

ordinea de zi suplimentara au referat de aprobare al Primarului General 9i
nu au raportul de specialitate pe ordinea de zi de la ora 9.00, injelegeji
dilema?

Domnul consilier Badiu Andrei
Am injeles dilema. Am injeles ca urmeaza sa primim pe mail.

Domnului consilier Rislu Andrei Daniel
Domnule Circa am vazut numele dumneavoastra pe mai multe

referate de aprobare, de pe ordinea de zi de la ora 10.00 cand au fost
semnate sau depuse aceste referate de aprobare ca nu au niciodata data?

La Primarul General referatul de aprobare au o data, sunt
Tnregistrate, dar referatele de aprobare pe care le-aji sernnat 9i
dumneavoastra nu am vazut niciodata nici o data.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Ele au fost semnate la Tnceputul saptamanii trecute sau chiar mai

Tnainte nu 9tiu cand au fost depuse, semnatura mea este prima.

Domnului consilier Riqu Andrei Daniel
Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea Hotararii

Consiliului General at Municipiului Bucure9ti nr. 246/02.08.2021 privind
trecerea din domeniul privat al Municipiului Bucure9ti Tn domeniul public al
Municipiului Bucure9ti 9i transmiterea din administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti prin Administra+ia Fondului Imobiliar Tn
administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat Tn bulevardul
Timi9oara nr. 108 B, sector 6. Exista un referat de aprobare, exista un
raport de specialitate de la Directia Patrimoniu. Sunt observa+ii din partea
dumneavoastra? Nu sunt

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

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 6 sa achizitioneze, in numele 9i pentru Municipiul Bucure9ti,
terenurile limitrofe strazii Liniei din sectorul 6. Proiectul are un referat de
aprobare de la Directia Patrimoniu dar aveam intrebarea aici pentru ca
pare ca se termini brusc raportul de specialitate al Direcjiei Patrimoniu,
nu vad semnaturile pe raportul de specialitate. A9 vrea sa clarificam acest
aspect. Proiectul acesta e pe mail cu toata docurnentajia ata9ata
transmisa aseara. Documenta+ia se termini la pagina 21, fara semnaturi.
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Pana vine cineva de la patrimoniu, haideji sa discutam celalalt
proiect.

Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilelor situate
in str. Nitu Vasile nr. 50 – 54, sector 4 si Sos. Oltenitei nr. 37 – 39 sector
4, Tn cladiri cu funcjiunea de cre9a. Am primit referatul de aprobare de la
Primarul General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Patrimoniu, in
cazut acesta un raport complet. Daca aveti observajii pe marginea acestui
proiect? Nu sunt, vota li va rog.

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

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 6 sa achizi+ioneze, in numele 9i pentru Municipiul Bucure9ti,
terenurile limitrofe strazii Liniei din sectorul 6. Proiectul are un referat de
aprobare de la Directia Patrimoniu, acum este complet. Daca ave Ii
observa+ii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, votaji va rog.

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

Am epuizat toate proiectele, va multumesc pentru participare. Ne
vedern Tn Winja Consiliului General

dre§£dinte

Rigu AX6pf})arD

Secret

rj.iBadiu


