
Proces verbal

incheiat Tn §edinta Comisiei Juridice 9i de Disciplina
din data de 29.09.2022, ora 11.00

PRESEDINTE – RIGU ANDREI DANIEL – prezent
SECRETAR – BADIU ANDREI – prezent
BUJDUVEANU STELIAN prezent online

prezent onlineGRAM ANAMARIA ALINA
PETRE STEFANIA prezent online
BADULESCU AURELIAN - absent
CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN - absent
FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN – prezent online
CALENTARU NASI - absent

Sedinta se desfasoara Tn format mixt.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Buna ziua. in momentul de faji sunt transmise trei proiecte de

hotarare pe e-mail pentru ordinea de zi suplirnentara:

Proiect de hotarare privind reorganizarea Administrajiei Lacuri,
Parcuri 9i Agrement Bucure9ti 9i aprobarea organigramei, a numarului
total de posturi, a statului de funcjii 9i a Regulamentului de Organizare 9i
Functionare ale acesteia

Proiect de hotarare privind reorganizarea Administra+iei Strazilor
Bucure§ti gi aprobarea organigramei, a numarului total de posturi, a
statului de func Iii 9i a Regulamentului de Organizare 9i Func{ionare ale
acesteia

Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru
promovarea turistica a municipiului Bucure9ti pentru anul 2023

Avand Tn vedere ca au fost transmise din scurt am rugamintea sa fie
explicate de initiatorii acestor proiecte.

Domnul director Bargau va prezenta proiectul de hotarare privind
reorganizarea Administrajiei Strazilor Bucure9ti 9i aprobarea
organigramei, a numarului total de posturi, a statului de funcjii 9i a
Regulamentului de Organizare 9i Funcjionare ale acesteia.
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Domnul Barqau Marian – Administra+ia Strazilor
Buna ziua, doamnelor 9i domnilor consilieri generali. O mare parte

din personal Hind, ca urmare a celor doua masuri, una de la camera de
conturi a municipiului Bucure9ti 9i una de la Corpul de Control al Primarului
General prin care spune ca trebuie sa facem aceasta reorganizare avand
in vedere contractul de delegare pe care TI are Compania Municipala de
Parking dar direcjia noastra de parcare ramane cumva fara obiect pe
partea de operare de parcari, noi vom ramane Tn continuare cu partea de
administrare 9i monitorizare a parcarilor iar restul personalului va fi
redistribuit la celelalte sectii si directii din cadrul Administratiei Strazilor

Aceasta masura de la Curtea de Conturi este din anul 2020, tot s-a
amanat dar nu s-a mai putut amana de Curtea de Conturi, astfel Tncat sa
fie corespunzator.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Puteti detalia? La ce modificari va referiti exact?

Domnul Bargau Marian – Administra Tia Strazilor
Masura Curjii de Conturi spune ca noi numai avem dreptul de

operare a parcarilor, am ramas fara obiect 9i atunci trebuie sa reorganizam
personalul astfel Tncat sa fie corespunzator atribujiilor care au ramas la
noi. O mare parte din personal fiind muncitor necalificat au fost redistribuiti
catre celelalte secjii ale noastre unde avem nevoie de personal , de
rnuncitori cei care emiteau 9i Tnainte vignete de la direc+ia de parcare
raman in continuare pe o direcjie de vignete.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
in documentatie este ata9at un referat de aprobare.

Domnul Barqau Marian – Administra Tia Strazilor
Am renunjat total la partea de parcaje avand Tn vedere ca noi

suntem administratorul drumului 9i de aceea am propus sa ramana un
serviciu Tn acest sens 9i pentru administrare 9i pentru monitorizare.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Daca sunt Tntrebari din partea colegilor din comisie? Nu sunt. in

documenta+ie este ata9at un referat de aprobare din partea Primarului
General 9i un raport de specialitate de la DMRU. Daca nu sunt alte
intervenjii o sa supunem la vot acest proiect de hotarare.
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Votez pentru.

Domnul consilier Badiu Andrei
Votez pentru.

Domnul consilier RiFlu Andrei Daniel
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab{ineri avizul este

favorabil .

Urmeaza proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale
pentru promovarea turistica a municipiului Bucure9ti pentru anul
2023

Proiectul a mai fost avizat anterior.

Urmeaza proiectul privind reorganizarea Administrajiei Lacuri,
Parcuri 9i Agrement Bucure9ti 9i aprobarea organigramei, a
numirului total de posturi, a statului de funcjii 9i a Regulamentului
de Organizare 9i Funcjionare ale acesteia.

va rog sa ne explica li modificarile esenjiate. Am primit Tn aceasta
dimineata proiectul am apucat sa iI parcurgem Tn diagonala 9i ne-ar ajuta
sa ne explicati mai clar ce se modifica.

Doamna Beqa Corina – Administratia Strazilor
Modificarea importanta vorbind pe organigrama este comasarea

direc+iilor de lacuri 9i de agrement 9i ambarcajiuni Tntr-o singura direc+ie,
la Directia de Parcuri, continuam cu Serviciul Dendrifloricol, serviciul
tehnic se separa de serviciul de Tntrejinere 9i exploatare spatii verzi 9i sub
Direc+ia Econornica apare 9i serviciul de aprovizionare care in momentul
de fata raportat direct, directorului general. Acestea ar fi modificarile cele
mai importante, aceasta comasare duce Ia 22 de posturi de conducere,
anterior erau 27, deci au disparut 5 posturi. Per total se reduce numarul
de posturi Ia 371 de la 385.

Domnul consilier Risiu Andrei Daniel
Completarea obiectului de activitate al institujiei cu activitatea de

transport pasageri Tn scop de agrement aflat Tn administrare
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Doamna Beqa Corina – Administra jia Strazilor
Este formula prin care noi objinem autoriza+ia pentru ambarcatiuni

pe care le avem Tn momentul de faR pentru ambarcatiunile pe care le
avem pe Lacul Herastrau.

Domnul consilier Badiu Andrei
Pana acum ati facut aceasta activitate neautorizat?

Doamna Bega Corina – Administra+la Strazilor
Pana acum aceasta activitate s-a facut si de fiecare data ne solicitau

sa ne trecem Tn ROF, pentru ca aceasta este activitatea pe care o
desfa§oara ALPAB de mai mult timp. Nu este o activitate noua pe care o
introducem, este aceiasi activitate si avem nevoie sa fie reflectata Tn ROF
ca sa putem sa o derularn in continuare.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Alte interventii, Tntrebari? Nu sunt. in documentatie este un referat

de aprobare semnat de inijiatorul, Primarul General 9i un raport de
specialitate semnat de DMRU. [>aca numai sunt alte interventii supun la
vot proiectul.

Votez pentru .

Domnul consilier Badiu Andrei
Votez pentru .

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

La proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea
turistica a municipiului Bucure9ti pentru anul 2023 a mai fost Tn

comisia juridica 91 a primit avizul 424/30.08.2022, prin urmare nurnai este
necesar sa iI supunem votului comisiei deoarece are aviz.


