
Proces verbal

incheiat Tn 9edinta Comisiei Juridice 9i de Disciplina
din data de 10.10.2022, ora 9.00

PRESEDINTE – RIGU ANDREI DANIEL – prezent
SECRETAR – BADIU ANDREI – prezent
BUJDUVEANU STELIAN - absent
GRAM ANAMARIA ALINA - prezent
PETRE STEFANI A - prezent
BADULESCU AURELIAN - absent
CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN - prezent
FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN - prezent
CALENTARU NASI - absent

Sedinta se desfa§oara online, prin intermediul platformei de
videoconferinta Webex.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Buna ziua. Suntem la 9edin ja comisiei juridice, avem de discutat 9

puncte, 5 aflate pe ordinea de zi inijiala 9i 4 proiecte pe ordinea de zi
suplimentara, in principal sunt proiecte pentru depunerea de finantare
pentru PNNR sau alte operajiuni juridice pentru a depune cerere sau a
reprezenta autoritatea publica locala Tn vederea atragerii de finantari
PNNR, precum 9i un proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
Municipiului Bucure9ti pentru un eveniment cultural artistic la sfargitul
acestui an.

Ordinea de zi a 9edinTei comisiei juridice este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind mandatarea Administra+iei Spitalelor 9i
Serviciilor Medicale Bucure9ti sa reprezinte Municipiul Bucure9ti Tn vederea
accesarii de finantare nerambursabila Tn cadrul Planului National de
Redresare si Rezilienta, Pilonul V „sanatate §i rezilienla institutionala”,

Componenta 12 - sanatate

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
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- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

2. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea
C.G.M.B. nr. 176/30.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanjare
cu titlul „Renovarea Integrata (Consolidare Seismica 9i Renovare Energetica
Moderata) a cladirilor Publice pentru Reabilitare Corp A 9i Corp B
Maternitatea Bucur – Strada Bucur nr. 10 (Corp A) 9i nr. 19 (Corp B), sector
4“ in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 9i valoarea maxima
eligibila a proiectului

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina
3. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanjare

cu titlul "Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea
Bucure9ti – llfov – Informarea calatoritor Tn stajiile de transport public” in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local - 1.1.2, a Notei de
fundamentare a investijiei, a Acordului de parteneriat dintre Municipiul
Bucuresti, Sectorul 1 al Municipiului Bucure9ti, Sectorut 2 al Municipiului
Bucure9ti, Sectorul 3 al Municipiului Bucure9ti, Sectorul 4 al Municipiului
Bucure9ti, Sectorul 5 al Municipiului Bucure9ti 9i Sectorul 6 al Municipiului
Bucure9ti 9i a cheltuielilor aferente proiectului

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina

4. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare
cu titlul “Modernizarea 9i extinderea sistemului de semaforizare inteligenta
(Managementul Traficului Bucure9ti-llfov) 9i prioritizarea vehiculelor de
transport public, in vederea cre9terii siguran jei rutiere, fluidizarii traficului 9i
reducerii poluarii - Etapa 2 (modernizari aferente Centrului de trafic existent,
software si hardware) gi Etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de
intersectii existente, incluse Tn sistemul actual BTMS, dar aflate Tn diverse
stadii de degradare)” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10 – Fondul
local - 1.1.2, a Notei de fundamentare a investitiei gi a cheltuielilor aferente
proiectu lui
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Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante gi credite externe
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina

5. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanjare
cu titlul "Tnnoirea parcului de vehicule destinat transportului public prin
achizitia unui numar de 46 de tramvaie din gama 27m unidirecjionale 9i
bidirecjionale” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta
C10 - Fondul local 9i a cheltuielilor aferente proiectului

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina

Proiecte suplimentare:

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanjare cu
titlul “Achizijionarea de vehicule nepoluante pentru transportul public
metropolitan Bucure9ti llfov - microbuze electrice” in cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C 10 9i a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de fir\anjare cu
titlul ”Hub mobilitate 9i management urban” in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10 – Fondul local - 1.1.2, a Notei de fundamentare a investitiei
9i a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect de hotarare privind aprobarea Convenjiei de Parteneriat, in
vederea organizarii pe Arena Nationala din Bd. Basarabia nr. 37-39, sector
2 a unui eveniment cultural artistic 9i sportiv Tn perioada 20 noiembrie-26
decembrie 2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Bucure§ti
pe anul 2022

Punctul 1 - Proiect de hotirare privind mandatarea
Administrajiei Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale Bucure9ti sa
reprezinte Municipiul Bucure9ti in vederea accesarii de finanjare
nerambursabila Tn cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienji, Pilonul V „sanatate 9i rezilienji institujionala“
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Componenta 12 - sanatate. Acest proiect de hotarare are referat de
aprobare semnat de inijiatorul, Primarul General 9i raport comun de la
Direc+ia Investijii 9i ASSMB. Daca sunt Tntrebari sau observatii pe
marginea proiectului? Nu sunt, vot va rog.

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

Punctul 2 - Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
la Hotararea C.G.M.B. nr. 176/30.03.2022 privind aprobarea depunerii
cererii de finanjare cu titlul „Renovarea Integrata (Consolidare
Seismica 9i Renovare Energetica Moderata) a cladirilor Publice
pentru Reabilitare Corp A 9i Corp B Maternitatea Bucur – Strada
Bucur nr. 10 (Corp A) 9i nr. 19 (Corp B), sector 4“ in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 9i valoarea maxima eligibila a
proiectului. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare semnat de
inijiatorul, Primarul General 9i raport comun de la Direc jia Investi+ii 9i
Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa. Daca sunt
Tntrebari sau observajii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot va rog.

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

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii
cererii de finanjare cu titlul "Sistem ITS integrat Smart & Green
Mobility pentru regiunea Bucure9ti – llfov – Informarea calatorilor Tn
stajiile de transport public“ in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10 – Fondul local - 1.1.2, a Notei de fundamentare a
investijiei, a Acordului de parteneriat dintre Municipiul Bucure9ti,
Sectorul 1 al Municipiului Bucure§ti, Sectorul 2 al Municipiului
Bucure9ti, Sectorul 3 al Municipiului Bucure§ti, Sectorul 4 al
Municipiului Bucure§ti, Sectorul 5 al Municipiului Bucure9ti 9i
Sectorul 6 al Municipiului Bucure§ti 9i a cheltuielilor aferente
proiectului. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare semnat de
inijiatorul, Primarul General 9i raport comun de la Directia Investitii 9i
Direcjia Generala Management Proiecte cu Finanjare Externa. Daca sunt
Tntrebari sau observa{ii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul 4 - Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii
cererii de finantare cu titlul “Modernizarea si extinderea sistemului
de semaforizare inteligenta (Managementul Traficului Bucure9ti-
llfov) 9i prioritizarea vehiculelor de transport public, in vederea
cre9terii siguranjei rutiere, fluidizarii traficului 9i reducerii poluarii -
Etapa 2 (modernizari aferente Centrului de trafic existent, software 9i
hardware) 98 Etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersecjii
existente, incluse Tn sistemul actual BTMS, dar aflate in diverse stadii
de degradare)“ in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CIO –
Fondul local - 1.1.2, a Notei de fundamentare a investijlet 9i a
cheltuielilor aferente proiectului. Acest proiect de hotarare are referat
de aprobare semnat de inijiatorul, Primarul General 9i raport comun de la
Directia Investi Iii 9i Direc+ia Generala Management Proiecte cu Finanjare
Externa. Daca sunt Tntrebari sau observa{ii pe marginea proiectului? Nu
sunt, vot va rog.

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

Punctul 5 - Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii
cererii de finanjare cu titlul "innoirea parcului de vehicule destinat
transportului public prin achizijia unui numar de 46 de tramvaie din
gama 27m unidirecjionale 9i bidirecjionale“ in cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C10, Componenta C10 - Fondul local 9i a
cheltuielilor aferente proiectului. Acest proiect de hotarare are referat
de aprobare semnat de ini+iatorul, Primarul General 9i raport comun de la
Directia Investi{ii 9i Directia Generala Management Proiecte cu Finantare
Externa. Daca sunt Tntrebari sau observajii pe marginea proiectului? Nu
sunt, vot va rog.

Cu 6 voturi perltru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabi I .

Urmeaza proiectele de pe ordinea de zi suplirnentara:

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul “Achizijionarea de vehicule nepoluante pentru
transportul public metropolitan Bucure9ti llfov - microbuze electrice“
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in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 9i a cheltuielilor
aferente proiectului. Acest proiect de hotarare are referat de aprobare
semnat de initiatorul, Primarul General 9i raport comun de la Direc{ia
Investijii 9i Direc+ia Generala Management Proiecte cu Finanjare Externa.
Daca sunt Tntrebari sau observa+ii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot
va rog

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

Proiect de hotirare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul “Hub mobilitate 9i management urban“ in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local - 1.1.2, a Notei de
fundamentare a investijiei 9i a cheltuielilor aferente proiectului. Acest
proiect de hotarare are referat de aprobare semnat de inijiatorul, Primarul
General 9i raport comun de la Direc+ia Urbanism 9i Directia Generala
Management Proiecte cu Finanjare Externa. Daca sunt Tntrebari sau
observatii pe marginea proiectului? Nu sunt, vot va rog.

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

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului
Bucure9ti pe anul 2022.

Acest proiect de hotarare are referat de aprobare semnat de
inijiatorul, Primarul General 9i raport de specialitate de la Directia
Economica. in 9edinla este prezenta doamna director Jugureanu , va rog
sa ii adresaji Tntrebari. Daca sunt Tntrebari sau intervenjii pe marginea
proiectu lui?

Doamna consilier Petre Stefania
Doamna director ce ar trebui sa injeleaga un bucure9tean care

Tncearca pe baza principiului transparentei sa vada care sunt modificarile
citind nota de fundamentare sa vada care sunt modificarile care se aduc
la buget? Ne uitam Ia o Nota de fundamentare, la o expunere de motive
de o pagina care nu explica absolut nimic. Nu este prima data cand va
'Fntrebam Tn §edinta de comisie exact care sunt sumele, cine le-a cerut, de
ce le-a cerut. Ce ar face un bucure9tean care nu sta toata ziua ca noi, lipit
de documentele municipalita Iii 9i incearca 9i eI sa inteleaga cum se
cheltuiesc banii din taxele lui
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Doamna Juqureanu Emanuela – Direc fia Economica
Notele de fundamentare sunt Tntocmite de institutiile, respectiv de

directiile de specialitate, acestea sunt centralizate la nivelul Direcjiei Buget
9i transpuse Tn anexa 9i Tn raportul de specialitate.

Doamna consilier Petre Stefania
Haideji sa ne uitam pe raportul de specialitate ca asta ar trebui sa

ne lumineze.

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc jia Economica
Considera{i ca ar trebui sa preluam tot ce scrie acolo? De acum

Tncolo vom face asa, Tnsa la rectificarea anterioara cred ca am avut 30, 40
de institu+ii. Daca am prelua fiecare lucru din Nota de fundamentare ar
Tnsemna. . . . . . . .

Doamna consilier Petre Stefania
Eu a9 prefera nu sa preluati ceva ci sa fie un raport de specialitate

din care oricine poate Tnjelege citind documentul ce se rnodifica. Nu am
nevoie sa faceti copy paste de la o documenta{ie la alta. Nu ajuta pe
nirneni asta ci sa explice documentajia, raportul dumneavoastra de
specialitate, ce se modifica? gi din ce cauza se modifica? Eu daca ma uit
pe raportul de specialitate de la direcjia durnneavoastra nu Tnteleg
proiectul. Nu Tnteleg de ce nu explicaji ce se modifica, ce se propune ca
modificare 9i din ce cauza. Ati putea sa va uitati Ia ce fac primariile de
sector, ma gandesc la Primaria sectorului 2, care are Tntotdeauna rapoarte
de specialitate, de exemplu pe buget, pe rectificarile bugetare care contin
modificarile, nu jumatate de pagina. Nici un feI de rea intentie sau ceva
dar nu se poate, oamenii care vor sa urmareasca bugetul nu pot sa
urrnareasca bugetul, decat daca stau Tn 9i se uita in fiecare anexa.

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc fia Economica
in cazul acesta noi am primit Ia ora 15.00 notele de fundamentare

9i trebuia sa vi le transrnitem Tn timp util. De acum Tnainte o sa preluam
din notele de fundarnentare ca toata lumea sa Tnteleaga, probabil 9i
nepresati de timp.
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Doamna consilier Petre Stefania
va rog frumos de acum Tnainte sa fie ceva mai clare documentajiile

iar povestea cu a venit foarte tarziu eu personal, dupa doi ani nu o mai
Tnteleg. Avem doi ani de zile Tn care ni se repeta acela9i lucru, ca au venit
foarte tarziu .

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Voiam 9i eu sa zic ca 9i colega mea doamna §tefania Petre, ca sunt

oripilata de acest referat de aprobare care are doua paragrafe. in raportul
se specialitate se specifica Tn conformitate cu adresele respective s-au
transmis, dar ce anume s-a transmis, nu sunt adresele. Unde sunt notele
de fundamentare? §i ziceti cu cat. vad, plus un milion cinci sute pentru
PPROEDUS, plus patru milioane pentru ARCUB, in total Tnteleg ca cresc
cheltuielile cu cinci milioane cinci sute de mii?

Doarnna Juqureanu Emanuela – Direc fia Economica
Da corect

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Eu a9 vrea sa 9tiu pentru ce sunt banii ace9tia. Muljumesc.

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc jia Economica
Conform notelor de fundamentare a propunerilor de rectificare ale

PROEDUS si ale ARCUB, sunt cheltuieli ocazionate cu evenimentul care
va avea Ioc la Arena Nationala.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Unde sunt notele acestea de fundamentare? Nu le vad

Doamna Juqureanu Emanuela – Direcjia Economica
Pe site nu au fost, cred ca domnii consilieri Ie au.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Eu primesc sute de emailuri de la Primarie. Eu cred ca pentru

transparenla 9i conform Legii 52, puteati sa Ie pune Ii anexa, nu? Pe site,
pentru toata lumea 9i pentru noi consilierii 9i pentru cetajeni.
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Domnul consilier Badiu Andrei
Subscriu Tntrutotul Ia ce au spus colegele dinainte. Nu este prima

oara cand avem ni9te referate de aprobare de toata jena, am abordat
problema aceasta 9i la momentul Tn care am discutat de regulament 9i
undeva trebuie sa facem ceva Tn sensul acesta, sa trasam macar niste
aspecte minimale pe care trebuie sa le traseze un astfel de document,
care sta la baza aprobarii unui proiect de o Tnsemnatate foarte mare,
vorbim de un milion de euro, in conditiile Tn care ne vaitam ca nu avem de
nici unele. Strict pe acest proiect nici eu nu am Tnteles mare lucru din
documentele atasate

La momentul cand noi am votat bugetul pe care TI modificam acum
prin rectificarea aceasta s-au prins ceva sume pentru un eveniment de
Craciun? Daca aceasta institu+ie a proiectat o cheltuiala pentru un
evenirnent de Craciun? Nu ma refer la cel sportiv ci la cel de Craciun.

Doarnna Juqureanu Emanuela – Direc+ia Economica
Din notele de fundamentare transmise Tn decursul anului nu am

identificat Ia o alta institu+ie, in general dumnealor vorbesc de proiecte, dar
nu am identificat niciuna care sa se refere la evenimentul acesta, un
eveniment de Craciun

Domnut consilier Badiu Andrei
Deci la nivel de proiectare bugetara nu a fost proiectat un astfel de

eveniment, probabil este inopinat.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Avand Tn vedere ca au fost discu+ii Tntre aparatul executiv 9i consilieri

cu privire la acest proiect Tn saptamanile anterioare o sa procedam la
votarea acestui proiect de hotarare dar ideal ar fi sa fie pusa ca anexa la
proiect pe site-ul PMB sau macar sa transmiteti catre consilierii generali
adresa 2808/7.10.2022 a ARCUB si adresa 50637.10.2022 a PROEDUS,
pentru ca acolo Tnteleg ca se detaliaza mai mult acest proiect.

Doamna Juqureanu Emanuela – Direc+ia Economica
Voi transmite acum catre DATJ.
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Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Ideal ar fi sa le avem Tnainte de sedinta de la ora 12.00.

Domnul consilier Badiu Andrei

Domnule pre9edinte daca vre li sa supuneti la vot ar trebui sa fte
prezent cineva de la PROEDUS, de la cultura sa ne detalieze.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Deocamdata doamna de la PROEDUS este prinsa Tn comisia

economica.

Domnul consilier Badiu Andrei
Lasand Ia o parte ni9te sincope rectificarea de astazi este strTns

legata de proiectul cu Arena Na+ionala.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Propunerea mea este sa punem pauza Ia live, sa nu ie9iji din 9edin@

si continuam cand intra cineva de la Directia Cultura sau PROEDUS.

Vom discuta Proiectul de hotarare privind aprobarea Conventiei
de Parteneriat, in vederea organizarii pe Arena Najionala din Bd.
Basarabia nr. 37-39, sector 2 a unui eveniment cultural artistic si
sportiv Tn perioada 20 noiembrie-26 decembrie 2022. Proiectul are
referat de aprobare semnat de initiatorul Primarul General 9i raport de
specialitate de la Direcjia Cultura, Tnva+amant, Turism.

Domnul consilier Badiu Andrei
Sub ce forma din punct de vedere cultural se pot amesteca cele

doua evenirnente, un campionat de fotbal 9i un targ de Craciun? Prima
Tntrebare

A doua Tntrebare, daca din punctul dvs. de vedere localizarea
targului de Craciun asigura totu9i un acces catre marea majoritate a
bucure9tenilor Tn conditiile in care este pozijionata Tn extremitatea estica
a ora9ului 9i este foarte greu accesibila pentru locuitorii sectoarelor 1 , 6, 5
si 4

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura. invatamant.Turism
Pe harta Bucure§tiului cultura este comasata Tn centru, nu este rau

ca ne-am gandit sa mergem spre alte zone ale Bucure9tiului. Vor veni
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persoane care prefera sportul , aljii care prefera tradijiile 9i atunci cei care
prefera sportul vor avea parte de cultura 9i poate vor putea descoperi 9i
zona aceasta 9i cei care prefera cultura vor descoperi sportul 9i mi9carea,
in aer liber. Oarecum ne-am gandit sa le Tmpletim.

Doamna consilier Petre Stefania
Care este bugetul estimativ pe care iI aveti Tn vedere? Nu reiese de

nicaieri o suma estimata pentru cheltuielile pe care le-ar face PROEDUS
si ARCUB.

De ce nu exista avizut Directiei Juridice?

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura. Tnvatamant,Turism
Referitor la cheltuieli nu pot sa va spun foarte multe lucruri pentru ca

nu sunt atat de informata, de la Juridic 9tiu ca exista aviz pe referatul de
aprobare, inclusiv pe aceasta conventie. Financiar nu pot sa va dau detalii,
9tiu ca au fost discu+ii pe buget, dar nu am aceste cifre.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Voiam sa va zic ca dumneavoastra stiti ca au murit zeci de mii de

oameni pe 9antierele care au pregatit campionatul mondial, adica noi
asociem targul de Craciun care trebuie sa fie o bucurie cu proiec jia
meciurilor de fotbal

E grav daca directia de cultura nu afla despre evenimente de genul
acesta. Sunt sincer oripilata de aceasta asociere, din toate punctele de
vedere, nu nurnai cu tragedia de pe 9antiere, ca sunt zeci de mii de
muncitori care au murit acolo 9i nu sunt proiectate alte meciuri Tn alte
ora9e. Eu nu sunt de acord cu proiectul. Unde are Ioc targul de Craciun?
in jurul Arenei? Care este exact locatia?

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura. Tnvatamant.Turism
Da, in inel

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Se intra 9i pe spatii verzi?

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura. invatamant.Turism
Nu. Pe campul de joc vor fi ni9te meciuri, dar pentru copii.
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Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Unde sunt amplasate casujele? Care sunt traseele de vizitare?

casujele sunt amplasate nurnai pe zone asfaltate?

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura. invatamant.Turism
Sigur ca da. Vor fi respectate toate normele.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Primaria Tncaseaza chirie pentru casu+e? Sunt venituri obtinute? Alte

ora9e reu9esc sa faca bani nu sa cheltuie cinci rnilioane jurnatate, ci sa
faca cinci milioane jumatate.

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura, invatamant,Turism
Sigur ca vor fi venituri. Nu 9tiu exact, financiarul poate sa va

lamureasca. Vor fi bilete de intrare. PROEDUS-ul are tot felul de jocuri
pentru copii, contra cost.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
cat este biletul de intrare?

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura, Invatamant,Turism
Nu 9tiu sa va spun. Vor fi aprobate prin hotararea de aprobare a

bugetului.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
in rectificarea bugetara nu avem a9a ceva.

Doamna Alexandrescu Raluca - Directia Cultura. Tnvatamant.Turism
in nota de fundamentare cu siguran{a este.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Cum putern sa votam un eveniment LInde un bilet ar fi 100 de lei?

Clar ca nu suntem de acord cu asa ceva.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Doamna Gram rna scuzaji ca va Tntrerup, trebuie sa Tnceapa

cornisia de cultura Ia care participa doamna §tefania Petre. Haide li sa
votam 9i continuam discutiile Tn plen.
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Domnul consilier Badiu Andrei
Documentele care ne-au fost puse la dispozitie precum 9i lipsa

explicatiilor ma conduc spre concluzia ca din punct de vedere
Supun la vot proiectul privind aprobarea Convenjiei de

Parteneriat, in vederea organizarii pe Arena Najionala din Bd.
Basarabia nr. 37-39, sector 2 a unui eveniment cultural artistic 9i
sportiv in perioada 20 noiembrie-26 decembrie 2022.

Cu 1 vot pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri avizul este
nefavorabil .

Supun la vot proiectul privind rectificarea bugetului Municipiului
Bucure9ti pe anul 2022.

Cu 1 vot pentru, 2 voturi Tmpotriva 9i 2 abtineri avizul este
nefavorabi I .

Declar 9edinta Tnchisa. va muljumesc pentru participare.

Pre§ed i ate

Rigu An&fei DanIel
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