
Proces verbal

incheiat Tn §edinja Comisiei Juridice gi de Disciplina
din data de 31.10.2022, ora 8.00

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

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Buna ziua. Suntem la 9edinta comisiei juridice, avem 77 de

proiecte pe ordinea de zi initiala 91 inca 6 pe ordinea de zi suplimentara.

Ordinea de zi a 9edinjei comisiei juridice din data de 31.10.2022:

1. Proiect de hotarare pentru solicitarea catre Guvernul Romaniei de
adoptare a unei hotarari privind transmiterea imobilului Tn suprafala de
11.382 mp, situat in b-duI Doina Cornea (fost b-duI Vasile Milea) nr. 5G,
sector 6, din domeniul public al statului Tn domeniul public al municipiului
Bucure9ti Tn vederea realizarii unui parc

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrirnoniu
- Comisia de ecologie, protec jia mediului 9i igienizare
- Comisia juridica 9i de disciplina
2. Protect de hotarare privind declan§area procedurilor de

expropriere pentru imobilul teren proprietate privata Tn suprafala de 143
mp de la adresa str. Baldana nr. 13, sector 4, numar cadastral 206572,
situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Regenerare spatii
publice existente Tn zona cuprinsa Tntre Str. Bocaccio, Str. Peroni, Str.
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Meline9ti Pi Str. Baldana prin modernizarea sistemului rutier, spatiului
pietonal, platforme tor 9i locurilor de parcare existente, spajiilor verzi 9i a
platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart,
supraveghere video 9i sistem wi-fi, senzori calitate a aerului 9i senzori de
poluare fonica”

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrirnoniu
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia de urbanism 9i amenajarea teritoriului
- Comisia de ecologie, protec jia mediului 9i igienizare
- Comisia juridica 9i de disciplina

Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor de3
expropriere pentru imobilul teren proprietate privata Tn suprafa@ de 221
mp de la adresa str. Graului nr. 50, sector 4, numar cadastral 211096,
situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica
„Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabil 9i trotuare) 9i amenajare
locuri de parcare – §oseua Olteni+ei, Tronson 1, Eroii Revolujiei (City Mall)
– Piata Sudului”

Initiator – Primarul General at Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia de urbanism 9i amenajarea teritoriului
- Comisia juridica 9i de disciplina

4. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Sectorului 1
al Municipiului Bucure9ti prin Consiliul Local al Sectorului 1 in vederea
achizitionarii, in numele 9i pe seama municipiului Bucure9ti, a irnobilului
situat Tn Bucuresti, b-duI Ion Mihalache nr. 325A si nr. 325B, sector 1,
Tnscris Tn Cartea Funciara nr. 267860 Bucure§ti, Sectorul 1, in scopul
amenajarii unui Ioc de joaca

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina

5. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Sectorului 1
al Municipiului Bucure9ti Tn vederea achizijionarii Tn numele 9i pe searna
Municipiului Bucure9ti, a imobilului situat Tn Bucure9ti, str. capalna nr. 5,
sector 1, Tnscris Tn cartea funciara nr. 207014 Bucure§ti Sectorul 1, in
scopul amenajarii unei parcari de re9edinta
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Initiator – Primarul General at Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport 9i rnobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina
6. Proiect de hotarare privind declararea ca bun aparjinand

domeniului privat al municipiului Bucure9ti a terenului situat Tn strada
Baicului fn, sector 2, in suprafata de 181 mp, identificat cu nr. cadastral
239521 9i aprobarea concesionarii fara licita jie publica a acestuia Tn
vederea extinderii constructiei situata la adresa str. Baicului nr. 116, sector
2

Inijiator – Prirnarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrirnoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina
7. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii C.G.M.B. nr.

312/02.06.2022 privind concesionarea fara licita jie publica a unui teren
aflat Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti situat Tn strada Dr. Louis
Pasteur nr. 52, sector 5, in suprafata de 179 mp, necesar extinderii
construcjlei proprietate

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina
8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membru Tn Consiliul de
Administratie al unitatii de Tnvatamant specializata Tn activitali extra9colare
Palatul Najional al Copiilor

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia de Tnvatamant si tineret
- Comisia juridica 9i de disciplina
9. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotararii

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 384/02.12.2020 privind
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti, cu modificarile 9i completarile ulterioare

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia juridica 9i de disciplina

3



10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Protocolului de colaborare,
privind pregatirea 9i implementarea proiectului „Introducerea 9i, ulterior,
dezvoltarea serviciilor de tren urban 98 metropolitan Bucure9ti – llfov” , 'Fntre
Municipiul Bucure9ti 9i Compania Na+ionala de cai Ferate „CFR” – S. A.

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina
11. Proiect de hotarare privind Tncheierea unui

parteneriat Tntre Municipiul Bucure9ti 9i Universitalile
Municipiului Bucure9ti

acord
situate

cadru de
pe raza

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de Tnvatamant si tineret
- Comisia juridica 9i de disciplina

12. Proiect de hotarare privind Tncheierea unui Protocol intre
Ministerul Apararii Najionale 9i Consiliul General al Municipiului Bucure9ti
privind punerea la dispozi Tie, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor Tn format
digital, realizate Tn perioada 2010 – 2030, pentru intreg teritoriul
administrativ al Municipiului Bucure9ti

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan{e 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina

13. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea
infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic de boli infectioase 9i
tropicale Dr. Victor Babe9” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si
rezilienta institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 11.
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investitia specifica:
11.3. Unitati de asistenta medicala arnbulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante §i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

14. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino”
si a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National de Redresare
si Rezilienta, Pilonul V: sanatate gi rezilienta institutionala, Componenta:
12 – sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
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prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3. Unitali de asistenta medicala
ambulatorie

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

15. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic Colentina” 9i a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului Na+ional de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institujionala, Componenta: 12
– sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalice9ti, Investitia specifica: 11.3. Unitali de asistenta medicala
ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
16. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea

infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic Coltea” 9i a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala, Componenta: 12
– sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalice9ti, Investitia specifica: 11.3. Unitati de asistenta medicala
ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protec jie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
17. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea

infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic Filantropia” 9i a
cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planului National de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala, Componenta: 12
– sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3. Unitati de asisten Ta medicala
ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
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- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

18. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reabilitare,
Consolidare, Modernizare, Echipare Si Extindere a Arnbulatoriul Integrat
al Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie 9i TBC Osteoarticular
Foi9or” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National de
Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si rezilienta institutionala,
Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii
medicale prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3. Unitali de asistenta
medicala ambulatorie

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Cornisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

19. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic de Copii Doctor Victor
Gomoiu” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National de
Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si rezilienta institutionala,
Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii
medicale prespitalice9ti, Investitia specifica: 11.3. Unitati de asistenta
medicala ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Cornisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
20. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Ambulatoriu

integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa-Cabinete diabet zaharat,
nutritie si boli metabolice, sectie externa si laborator RMFB” si a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul v: sanatate 9i rezilienla institu+ionala, Componenta: 12
– sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalice9ti, Investitia specifica: 11.3. Unitali de asisten@ medicala
ambulatorie

Initiator – Prirnarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante §i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
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21. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor
Doctor Alexandru Obregia” 91 a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si
rezilienta institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 11.
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investitia specifica:
11.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protec+ie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
22. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea

infrastructurii medicale ambulatorie in Spitalul Clinic sfanta Maria” 9i a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala, Componenta: 12
– sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3. Unita Ii de asisten@ rnedicala
ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

23. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Cre9terea
capacita Iii de investigajii paraclinice 9i a calitalii actului medical pentru
pacientii consultaji in regim ambulator Tn cadrul Spitalului Clinic Prof. Dr.
Theodor Burghele – THB-AMB” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul v: sanatate si
rezilienta institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 1.
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investitia specifica:
11.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia econornica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

24. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea
riscului de infec+ii nosocomiale Tn Spitalul Clinic de Boli Infectioase 9i
Tropicale Dr. Victor Babe9” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul
Planul National de Redresare §i Rezilienta, Pilonul V: sanatate Pi rezilienta
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institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica: 12.4. Echipamente 9i
materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
25. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea

riscului de infectii nosocomiale Tn Spitalui Clinic Dr. Ion Cantacuzino” §i a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planul National de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilien@ institujionala, Componenta: 12
– sanatate, Investi jia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice,
Investi jia specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii
riscului de infectii nosocomiale

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
26. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea

riscului de infectii nosocomiale Tn Spitalul Clinic Cotentina” 9i a cheltuielilor
legate de proiect Tn cadrul Planul National de Redresare 9i Rezilienta,
Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala, Componenta: 12– sanatate,
Investitia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investitia
specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de
infectii nosocomiale

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisit
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
27. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea

riscului de infectii nosocomiale Tn Spitalul Clinic Coltea” 91 a cheltuielilor
legate de proiect Tn cadrul Planul Najional de Redresare 9i Rezilien R,
Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institu+ionala, Componenta: 12– sanatate,
Investitia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investitia
specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de
infectii nosocomiale
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Initiator – Primarul General at Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

28. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea
riscului de infectii nosocomiale Tn Spitalul Clinic Filantropia” 9i a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planul Najional de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala, Componenta: 12
– sanatate, Investitia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice,
Investitia specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii
riscului de infectii nosocomiale

Initiator – Prirnarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

29. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea
riscului de infec+ii nosocomiale Tn Spitalul Clinic de Copii Doctor Victor
Gomoiu” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planul National de
Redresare si Rezilienta. Pilonul v: sanatate si rezilienta institutionala,
Componenta: 12 – sanatate, Investi jia: 2. Dezvoltarea infrastructurii
spitalice9ti publice, Investitia specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale
destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

30. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea
riscului de infectii nosocomiale Tn Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie
Prof. Dr. Panait sarbu” 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planul
National de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si rezilienta
institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica: 12.4. Echipamente 9i
materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protec+ie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
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31. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reducerea
riscu lui de infectii nosocomiale Tn Spitalul Clinic Sf. Maria” 9i a cheltuielilor
legate de proiect Tn cadrul Planul Najional de Redresare 9i Rezilienta,
Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala, Componenta: 12– sanatate,
Investitia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investi jia
specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de
infectii nosocomiale

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 98 de disciplina

32. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “imbunatalirea
prevenjiei 9i a managementului infecjiilor nosocomiale Tn Spitalul Clinic
Prof. Dr. Theodor Burghele – THB-NOZ” 9i a cheltuielilor legate de protect
in cadrul Planulul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate
si rezilienta institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 12.
Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investitia specifica: 12.4.
Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infectii
nosocomiale

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
33. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Nosocontrol -

Reducerea riscului de infectii nosocomiale Tn Spitalul Clinic de Nefrologie
Dr. Carol Davila” si a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planul
National de Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si rezilienta
institutionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investitia specifica: 12.4. Echipamente 9i
materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan je 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
34. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii
Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”
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Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Cornisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

35. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obtectivul de investitii
Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”

Initiator – Prirnarul General al Municipiului Bucuresti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Cornisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

36. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii
Statie de epurare – Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Cornisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
37. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii
Stajie de epurare – Spitalul - Clinic Colentina

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante Pi credite externe
- Cornisia de sanatate, sport §i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
38. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii
Statie de epurare – Spitalul Clinic „Coljea”

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucuresti
Comisii
- Cornisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport gi protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

39. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
econornici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investijii
Sta jie de epurare – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
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Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
40. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi+ii
Statie de epurare – Spitatul - Clinic „Nicolae Mataxa”

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
41. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investijii
Stage de epurare – Spitalul Clinic de - Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru
Obregia”

Initiator – Primarul General al IMunicipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
42. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii
Statie de epurare – Spitalul Clinic de Obstretica 9i Ginecologie “Prof. Dr.
Panait sarbu

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan je 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

43. Protect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi Iii
Sta{ie de epurare – Spitalul Clinic „Sf. Maria”

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
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44. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi{ii
Statie de epurare – Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”

Initiator – Primarul General at Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan je 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
45. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivut de investijii
StaTie de epurare – Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. §tefan

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
46. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investijii
Stage de epurare – Centru Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 91 protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
47. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi Iii
Statie de epurare – Spitalul Clinic de Chirurgie Oro Maxilo-Faciala „Prof.
Dan Theodorescu

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Cornisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protec+ie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
48. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii 9i/sau

garantarii unei/unor finanTari nerambursabile interne 9i/sau externe Tn
valoare totala de pana Ia 555.000.000 lei in vederea finan{arii datoriei
publice locale provenite din Tmprumutul contractat de la Banca Europeana
pentru Reconstrucjie 9i Dezvoltare Tn anul 2020
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Ini+iator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina

49. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea
C.G.M.B. nr. 132/02.06.2021 privind aprobarea contractarii 9i/sau
garantarii unor finantari rambursabile interne/externe Tn valoare totala de
pana Ia 135.907.633,54 lei

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina
50. Proiect de hotarare privind aprobarea

Municipiului Bucure9ti Ia data de 30.09.2022
executiei bugetului

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Cornisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina

51. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea
C.G.M.B. nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -
economici aferenti proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-duI
General Vasile Milea de la intersec{ia cu B-duI Timi9oara pana in dreptul
intrarii Tn benzinaria OMV"

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia econornica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina

52. Proiect de hotarare privind aprobarea Bilan+ului termoenergetic
pe conturul instalatiilor de transport 9i distributie a energiei termice,
operate de catre Compania Municipala Termoenergetica Bucure9ti S. A. -
pentru anul 2021 9i a documentului „Completare la raport privind
determinarea pierderilor de energie termica Tn bilantul termoenergetic al
functionarii SAC ET Bucuresti”

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe
- Comisia pentru utilitati publice 9i salubritate
- Comisia juridica 9i de disciplina
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53. Proiect de hotarare privind aprobarea organigrarnei, numarului
total de posturi, statului de funcjii 9i Regulamentului de Organizare 9i
Functionare ale Directiei Generate de Asistenta Sociala a Municipiului
Bucurest i

Initiator – Primarul General at Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan je 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protecjie sociala
- Comisia juridica 9i de disciptina
54. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de

hrana pentru beneficiarii Centrelor rezidentiale 9i ai serviciilor sociale
acordate de catre Echipele Mobile, aflate Tn subordinea Direc+iei Generale
de Asisten@ Sociala a Municipiului Bucure9ti

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina
55. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de

Organizare 9i Functionare a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
Initiator – Consilieri Generali
Cornisii:
- Comisia juridica 9i de disciplina

56. Proiect de hotarare pentru completarea art. I din Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 32/31.01.2022 privind
suspendarea aplicarii, pentru anul 2022, a unor prevederi ale Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 304/2017, cu modificarile
9i completarile ulterioare, precum 9i pentru modificarea unor prevederi din
aceasta

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina
57. 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 2022
Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de ecologie, protec jia mediului 9i igienizare
- Comisia juridica 9i de disciplina
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58. Proiect de hotarare privind aprobarea Tnfiintarii 9i Tntretinerii
Registrului de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare 9i

epurare a apelor uzate din Municipiul Bucure9ti

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de ecologie, protecjia mediului 9i igienizare
- Comisia pentru utilitali publice 9i salubritate
- Comisia juridica 9i de disciplina
59. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea

Administratiei Strazilor Bucuresti Tn administrarea Sectorului 1 al
Municipiului Bucure9ti a arterei de circulatie Drumului Arie9, sector 1,
Tnscrisa Tn Cartea funciara nr. 274278 Bucuresti Sectorul 1 si a arterei de
circulatie Drumul Cavnic, Sector 1, Tnscrisa Tn Cartea funciara nr. 274282,
Bucure§ti, Sectorul 1, in vederea Tntretinerii/reabilitarii si modernizarii

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport Pi mobititate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina
60. Proiect de hotarare privind declararea terenurilor Lot 1 in

suprafa@ de 1716 mp 9i Lot 2 in suprafa@ de 2381 mp situate in Intrarea
Ciclop, nr. 2, sectorul 5, ca bunuri aparjinand domeniului privat al
municipiului Bucure9ti, in vederea Tnscrierii Tn cartea funciara

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia de patrirnoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina

61. Proiect de hotarare privind transmiterea de catre Municipiul
Bucure9ti a docurnentajiei tehnico – economice pentru 17 blocuri din
sector 6, preluata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti nr. 323/14.06.2018

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia juridica 9i de disciplina
62. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti de a hotarT cu privire la
asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti 9i Municipiul
Bucure9ti, in vederea realizarii unor lucrari publice de interes local pentru
reconfigurarea unor artere de circula+ie, intersectii, modernizare cai de
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rulare tramvai, precum 9i amenajarii domeniului public adiacent acestora,
pe raza administrativ – teritoriala a sectorului 2 al municipiului Bucure9ti

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de transport 9i mobilitate urbana
- Comisia juridica 9i de disciplina

63. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 in vederea Tnfiintarii unei societati cu raspundere
limitata, cu capital integral public, in scopul realizarii de microproiectare
urbana 9i peisagistica

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finanje 9i credite externe
- Comisia de urbanism 9i amenajarea teritoriului
- Comisia juridica 9i de disciplina
64. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al

Municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al Municipiului Bucure9ti a
imobilului din strada Alizeului, nr. 9, Sector 6, Bucure9ti pentru scoaterea
din functiune, casarea, demolarea si valorificarea Tn vederea realizarii
ulterioare de catre sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti a obiectivului de
investitii „Construire §coala Gimnaziala nr. 168” cuprins Tn proiectul §coli
mai sigure incluzive 9i sustenabile - pentru elevii de la clasele P-IV 9i a
doua 9ansa, Tnvalamant primar 9i secundar inferior

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finante 9i credite externe

Comisia de Tnvatamant si tineret
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina
65. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al

Municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al Municipiului Bucure9ti a
imobilului din Calea Giule9ti nr. 7, sector 6, Bucure9ti pentru scoaterea din
functiune, casarea, demolarea si valorificarea Tn vederea realizarii
ulterioare de catre sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti a obiectivului de
investitii “Construire corp §coala Gimnaziala nr. 168”, cuprins Tn proiectul
„§coli mai sigure, incluzive 9i sustenabile” - pentru elevii de la clasele V-
VIII si cu frecventa redusa”

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia economica, buget, finan+e 9i credite externe
- Comisia de Tnvatamant si tineret
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- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina

66. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 al Hotararii
C.G.M.B. nr. 51/29.03.2001 privind adrninistrarea irnobilului din Pia{a
Amzei nr. 13, Sector 1

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina

67. Proiect de hotarare privind transmiterea Tn administrarea
Sectorului 2 at Municipiului Bucure9ti 9i schirnbarea destinatiei a bunului
imobil apar{inand domeniului public al Municipiului Bucure9ti identificat cu
nr. cadastral 226177-Cl-U23 situat Tn Bulevardul Garii Obor nr. 10, sector
2

Initiator – Prirnarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina
68. Proiect de hotarare privind transmiterea Tn administrarea

Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti 9i schimbarea destinajiei a bunului
imobil aparjinand domeniului public al Municipiului Bucure9ti identificat cu
nr. cadastral 228326 – C1 – U29 situat Tn Bulevardul Garii Obor nr. 14,
sector 2

Initiator – Prirnarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina

69. Proiect de hotarare privind darea Tn folosin{a gratuita Federajiei
Romane de Arte Mar{iale, pe o perioada de 4 ani a spajiului cu alta
destinatie Tn suprafa@ totala de 476.24 mp, situat Tn imobilul din str.
Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucure9ti, in vederea desfa9urarii programelor de
antrenament ale loturilor nationale cat si in vederea initierii Tn artele
marjtale a copiilor din sectorul 1

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de sanatate, sport 9i protec+ie
- Comisia juridica 9i de disciplina
70. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.

195/2021 privind schimbarea destlnatiei spajiului Tn suprafa{a de 460 mp
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amplasat la parterul Pavilionului C, ce reprezinta parte a imobilului situat
in Bulevardul Mare§al Alexandru Averescu nr. 17, sector 1

Ini{iator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina
71. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti de a hotarT cu privire la
Tncheierea unui acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitana Bucure9ti

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia de cultura, culte si educatie civica, relatii internationale si

relatia cu societatea civila
- Comisia juridica 9i de disciplina
72. Proiect de hotarare privind radierea spatiului cu alta destinatie

situat Tn Bucure9ti, str. Frigului nr. 9, sector 4, din anexa la Hotararea
C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 109/2003
privind actualizarea listei spatiilor comerciale 9i de prestari servicii care vor
fi vandute Tn baza Legii nr. 550/2002

Inijiator – Primarul General at Municipiului Bucure9ti
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Cornisia juridica 98 de disciplina
73. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 6 sa hotarasca Tn vederea asocierii/cooperarii dintre
Directia Generala de Asistenla Sociala a Municipiului Bucure9ti 9i protectia
Copilului Sector 6, Funda jia Estuar §i Centrul de sanatate Multifunctional
“sfantul Nectarie”, pentru implementarea proiectului ”SAFE – sanatate,
Accesibilitate, Facilitate, Educa jie”, finantat prin intermediul Mecanismului
Financiar al Spatiului Economic European 2014 – 2021, Programul
Provocari Tn sanatate publica la nivel european

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucuresti
Comisii
- Comisia de Tnvatamant si tineret
- Comisia de sanatate, sport 9i protectie sociala
- Comisia juridica 9i de disciplina

74. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 de a hotarT cu privire la cooperarea Tntre Sectorul 6
al Municipiului Bucure9ti 9i Clubul Copiilor Sector 6, respectiv intre
Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Clubul Sportiv nr. 5 in vederea
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finantarii 9i realizarii Tn comun a unor ac+iuni 9i proiecte de interes public
local

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure§ti
Comisii
- Comisia de Tnvatamant si tineret
- Comisia juridica 9i de disciplina

75. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 de a hotarT cu privire la instituirea unor taxe speciale
pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a casatoriilor Tn alte
spatii decat cele prevazute cu aceasta destinatie 9i pentru operatiuni
fiscale

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

76. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii
C.G.M.B. nr. 243/28.04.2022 pentru aprobarea Normei interne a
Municipiului Bucure9ti privind procedura proprie pentru achizijiile publice
de servicii sociale 9i alte servicii specifice, prevazute Tn anexa nr. 2 din
Legea nr. 98/2016 9i abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 318/31.10.2016

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

77. Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al
Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacanta succesorala nr. 81/09.09.2022, situat in Bucuresti, Str. Turnu
Magurele nr. 19, bl. S2, sc. 3, et. 8, ap. 531, sector 4 Pi transmiterea
acestuia Tn administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridica 9i de disciplina

Proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi suplimentara:
1 . Proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la Hotararea

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 286/02.06.2022 privind
aprobarea contractarii 9i/sau garantarii unor finan+ari rambursabile
interne/externe Tn valoare totala de pana Ia 185.907.633,54 lei

2 . Proiect de hotarare pentru
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.

modificarea anexei la Hotararea
128/05.04.2017 privind
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aprobarea indicatoritor tehntco – economici aferenti documentatiei de
avizare a lucrarilor de intervenjie pentru obiectivul de investitii “Aparari de
maI lac Herastrau, inclusiv aparari de maI insule Herastrau”

3. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 396/31.07.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investi Iii ”Pod pietonal traversare lac
Herastrau Tn zona C.F.”

4 . Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure§ti –
amplasamentele Autobaza Ferentari, Autobaza Floreasca, Autobaza
Obregia, Depoul Militari”

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure§ti –
amplasarnentele Depou Alexandria, Depou Bucure9tii Noi, Depou
Colentina, Depou Dude9ti”

6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure§ti
amplasamentul Uzina de repara{ii”

Punctul 1 - Proiect de hotarare pentru solicitarea catre Guvernul
Romaniei de adoptare a unei hotarari privind transmiterea imobilului
in suprafala de 11.382 mp, situat in b-duI Doina Cornea (fost b-duI
Vasile Milea) nr. 5G, sector 6, din domeniul public al statului in
domeniul public al municipiului Bucure9ti in vederea realizarii unui
parc.

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 98 raport de specialitate de la Directia Mediu 9i Direc+ia
Patrimoniu

Daca sunt intervenjii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
1

Cu 5 voturi pentru, 1 abjinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I
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Punctul 2 - Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor
de expropriere pentru imobilul teren proprietate privata in suprafa$
de 143 mp de la adresa str. Baldana nr. 13, sector 4, numar cadastral
206572, situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica
„Regenerare spajii publice existente Tn zona cuprinsi Tntre Str.
Bocaccio, Str. Peroni, Str. Meline9ti 9i Str. Baldana prin modernizarea
sistemului rutier, spajiului pietonal, platformelor 98 locurilor de
parcare existente, spajiilor verzi 9i a platformelor de gunoi,
modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video 9i
sistem wi-fi, senzori calitate a aerului 9i senzori de poluare fonica“

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Patrimoniu 9i Direcjia
Juridic

Daca sunt intervenTii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
2

Cu 5 voturi pentru, 1 ab+inere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor
de expropriere pentru imobilul teren proprietate privati in suprafaji
de 221 mp de la adresa str. Graului nr. 50, sector 4, numar cadastral
211096, situat pe amplasamentul lucririi de utilitate publici
„Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabil 9i trotuare) 9i
amenajare locuri de parcare – §oseua Oltenijei, Tronson 1, Eroii
Revolujiei (City Mall) – Piaja Sudului“

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Patrimoniu.

Daca sunt intervenjii? Nu este cazut, vot va rog pe proiectul numarul
3

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

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa
a Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti prin Consiliul Local al
Sectorului 1 in vederea achizijionarii, in numele 9i pe seama
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municipiului Bucure9ti, a imobilului situat in Bucure9ti, b-duI Ion
Mihalache nr. 325A si nr. 325B, sector 1, Tnscris Tn Cartea Funciara
nr. 267860 Bucure9ti, Sectorul 1, in scopul amenajarii unui Ioc de
joaca

Pe referatul de aprobare nu este semnatura Direcjiei Juridice.

sa vina cineva de la Directia Patrimoniu, sa explice proiectul.

Punctul 5 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa
a Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti Tn vederea achizijionarii Tn
numele 9i pe seama Municipiului Bucure9ti, a imobilului situat in
Bucure9ti, str. capalna nr. 5, sector 1, Tnscris Tn cartea funciara nr.
207014 Bucure9ti Sectorul 1, in scopul amenajarii unei parcari de
resedinta

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
5

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

Punctul 6 - Proiect de hotarare privind declararea ca bun
aparjinand domeniului privat al municipiului Bucure9ti a terenului
situat Tn strada Baicului fn, sector 2, in suprafala de 181 mp,
identificat cu nr. cadastral 239521 9i aprobarea concesionarii fara
licitajie publica a acestuia Tn vederea extinderii construcjiei situata
la adresa str. Baicului nr. 116, sector 2

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General si raport de specialitate de la Direc jia Patrimoniu, Directia
Urbanism

Dat,a sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
6

Cu 5 voturi pentru, 1 ab+inere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil
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Punctul 7- Proiect de hotarare privind completarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 312/02.06.2022 privind concesionarea fari licitajie
publica a unui teren aflat Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti situat
in strada Dr. Louis Pasteur nr. 52, sector 5, in suprafa@ de 179 mp,
necesar extinderii construcjiei proprietate

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Patrimoniu, Direc+ia
Urbanism

Daca sunt interven+ii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
7

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

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca
membru in Consiliul de Administratie al unitatii de Tnvatamant
specializata in activitali extra9colare Palatul Najional al Copiilor

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Cultura, Tnvatamant 9i
Turism

Daca sunt intervenjii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numaru!
8

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

Punctul 9 - Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 2 a
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, cu modificarile 9i
completarile ulterioare

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la DATJ.

Domnul Florescu si- dat demisia din Comisia Juridica
Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul

9
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Cu 5 voturi pentru, 1 ab{inere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 10 - Proiect de hotarare pentru aprobarea Protocolului
de colaborare, privind pregitirea 9i implementarea proiectului
„Introducerea §i, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren urban 9i
metropolitan Bucure9ti – llfov“, Tntre Municipiul Bucure9ti 9i
Compania Najionala de cai Ferate „CFR“ – S.A.

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Investitii.

Daca sunt interven+ii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
10

Domnul Badiu voteaza “pentru”.

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

Punctul 11 - Proiect de hotarare privind incheierea unui acord
cadru de parteneriat Tntre Municipiul Bucure9ti 9i Universitalile
situate pe raza Municipiului Bucure9ti

Acest proiect are referat de aprobare de la ini+iatorul Prirnarul
General 9i raport de specialitate de la Dtrecjia Cultura, Tnvalamant 9i
Turism

E prima oara cand vad un parteneriat care vine spre aprobarea
CGMB care nu are men+ionata cealalta parte, adica ata9at proiectului de
hotarare este un acord cadru de parteneriat general, cu locuri lasate libere
pentru academia sau universitatea care va semna fara sa se precizeze
nici macar Tn cuprinsul hotararii sau Tntr-o anexa care sunt aceste
academii sau universitati cu care se va sernna parteneriatul. Mi se pare ca
dam un vot Tn alb pe documente juridice.

Domnul consilier Badiu Andrei
Este ca un contract de adeziune, foarte general. Nu prea sunt de

acord cu acest mod de abordare. Daca tot spune Codul Administrativ ca
trebuie sa votam parteneriatele haideti sa le votarn Tn cuno9tin@ de cauza,
este un CEC in alb din punctul meu de vedere.
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Doamna consilier Petre Stefania
in situajia in care vom aproba un astfel de acord, nu poate suferi

modificari ulterior in niciun feI.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Din discutiile de la comisia de Tnvatamant rezulta ca au fost

consultate o parte din institutiile de Tnvatamant 9i au fost de acord cu
aceasta forma. Nu sttu cate universitati.

Domnul consilier Badiu Andrei
De uncle stiu ca este echitabil? Nu am de unde sa stiu care este

contribujia fiecarei parIi, sa vad ce beneficiu pot lua eu ca municipalitate.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Daca vorbirn de parteneriat este tot o prestare de servicii 9i are o

anumita valoare. in momentul Tn care vor fi ni9te cheltuieli exprese atunci
va vent cu un parteneriat specific in fata CGMB.

Domnul consilier Badiu Andrei
Ce evenimente se vor desfasura acolo?

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Nu e un eveniment specific, e o notiune generala. Ma refer la forma

care ne este supusa votului, un model, un vot Tn alb pentru semnarile
specifice care se vor face ulterior.

Daca nu mai sunt alte interventii, vot va rog pe proiectul numarul 11.

Domnul Rigu Andrei Daniel a votat ab+inere.

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

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind Tncheierea unui Protocol
intre Ministerul Apararii Najionale 9i Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti privind punerea la dispozijie, cu titlu gratuit, a
ortofotoplanurilor Tn format digital, realizate in perioada 2010 – 2030,
pentru intreg teritoriul administrativ al Municipiului Bucure9ti
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Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul Prirnarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrirnoniu.

Daca nu sunt obsewatii pe marginea proiectului, vot va rog pe
proiectul numarul 12.

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

Urmeaza un numar de proiecte de aprobare a proiectelor din cadrul
PNNR. Toate aceste proiecte au referat de la inijiatorul, Primarul General
9i rapoarte de specialitate de la Direc jia Investi Iii 9i ASSMB.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
“Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
de boli infecjioase 9i tropicale Dr. Victor Babe9“ 9i a cheltuielilor
legate de proiect Tn cadrul Planului Najional de Redresare 9i
Rezilien Ia, Pilonul V: sanatate 9i rezilien$ institujionala,
Componenta : 12 – sanatate, Investijia: 11. Dezvoltarea infrastructurii
medicale prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3. Unitali de asisten}a
medicala ambulatorie

Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi impotriva avizul este
favorabi I

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
Dr. Ion Cantacuzino“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul
Planului National de Redresare §i Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i
rezilienla institujionala, Componenta: 12 - sanatate, Investijia: 11.
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia
specifica: 11.3. Unitali de asisten$ medicala ambulatorie

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

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
Colentina“ 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului
National de Redresare 9i Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienla
institujionala, Componenta: 12 - sanatate, Investi jia: 11. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifici: 11.3.
Unitati de asistenti medicala ambulatorie
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Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil.

Punctul 16 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
Coljea“ 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului National
de Redresare 9i Rezilienta, Pilonul V: sanatate §i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3.
Unitati de asistenta medicala ambulatorie

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

Punctul 17 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
Filantropia“ 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului
Najional de Redresare 9i Rezilien A, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – Sinatate, Investitia: 11. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3.
Unitati de asistenti medicala ambulatorie

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

Punctul 18 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Echipare Si Extindere a
Am bulatori ul Integ rat al Spita lulu i Clinic de Ortoped ie,
Traumatologie 9i TBC Osteoarticular Foi9or“ 9i a cheltuielilor legate
de proiect in cadrul Planului National de Redresare gi Rezilienji,
Pilonul V: sanatate ei rezilien@ institujionali, Componenta: 12 –
sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalice9ti, Investi jia specifici: 11.3. Unitali de asistenji med icala
am bulatorie

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

Punctul 19 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
de Copii Doctor Victor Gomoiu“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in
cadrul Planului Najional de Redresare gi Rezilien A, Pilonul V:
sanatate 9i rezilien$ institujionala, Componenta: 12 – sanatate,
Investijia: 11. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice9ti,
Investijia specifica: 11.3. Unitali de asisten@ medicali ambulatorie
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Punctul 20 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa.Cabinete
diabet zaharat, nutrijie 9i boli metabolice, secjie externa 9i laborator
RMFB“ 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului Najional
de Redresare gi Rezilienta, Pilonul V: sanatate §i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investitia: 11. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3.
Unitati de asistenta medicala ambulatorie

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

Punctul 21 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia“ 9i a cheltuielilor
legate de proiect in cadrul Planului Najional de Redresare 9i
Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta institutionala,
Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 11. Dezvoltarea infrastructurii
medicale prespitalice9ti, Investi jia specifica: 11.3. Unitali de asisten A
medicala ambulatorie

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

Punctul 22 - Proiect de hotirare privind aprobarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie Tn Spitalul Clinic
sfanta Maria“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planului
National de Redresare 98 Rezilien A, Pilonul V: sanatate §i rezilienji
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 11. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifici: 11.3.
Unitati de asistenta medicala ambulatorie

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

Punctul 23 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Cre9terea capacitalii de investiga Iii paraclinice 9i a calita Iii actului
medical pentru pacienjii consultaji in regim ambulator tn cadrul
Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele – THB-AMB“ 9i a
cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului Najional de
Redresare si Rezilienta, Pilonul V: sanatate si rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 1. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifica: 11.3.
Unitati de asistenta medicala ambulatorie
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Punctul 24 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale in Spitalul Clinic de Boli
Infecjioase 9i Tropicale Dr. Victor Babe9“ 9i a cheltuielilor legate de
proiect Tn cadrul Planul Najional de Redresare 9i Rezilienta, Pilonul
V: sanatate 9i rezilien}a institujionala, Componenta: 12 - sanatate,
Investijia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investi jia
specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului
de infectii nosocomiale

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

Punctul 25 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale in Spitalul Clinic Dr. Ion
Cantacuzino“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planul
Najional de Redresare qi Rezilien A, Pilonul V: sanatate gi rezilienta
institujionali, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica: 12.4.
Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale

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

Punctul 26 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale in Spitalul Clinic
Colentina“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planul Najional
de Redresare gi Rezilienta, Pilonul V: sanatate §i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica: 12.4.
Echipamente ;i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale

Cu 6 voturi pentru, 0 ab{inert 9i 0 voturi impotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 27 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale in Spitalul Clinic Col jea“
9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planul Najional de
Redresare §i Rezilienta, Pilonul V: sanatate §i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanitate, Investijia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica: 12.4.
Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale
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Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi impotrtva avizul este
favorabil.

Punctul 28 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infec Iii nosocomiale Tn Spitalul Clinic
Filantropia“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planul
National de Redresare 9i Rezilien Q, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanitate, Investi jia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investi jia specifica: 12.4.
Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale

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

Punctul 29 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale in Spitalul Clinic de
Copii Doctor Victor Gomoiu“ 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn
cadrul Planul National de Redresare §i Rezilienta, Pilonul V: sanatate
9i rezilien R institujionala, Componenta: 12 – sanitate, Investijia: 2.
Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica:
12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale

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

Punctul 30 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale Tn Spitalul Clinic de
Obstetrici-Ginecologie Prof. Dr. Panait sarbu“ 9i a cheltuielilor
legate de proiect in cadrul Planul Najional de Redresare 9i Rezilienji,
Pilonul V: sanatate 9i rezilien@ institujionala, Componenta: 12 –
sanatate, Investijia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice,
Investijia specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate
reducerii riscului de infectii nosocomiale

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

Punctul 31 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Reducerea riscului de infecjii nosocomiale in Spitalul Clinic Sf.
Maria“ 9i a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Planul Najional de
Redresare 91 Rezilienji, Pilonul V: sanatate 9i rezilienta
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifici: 12.4.
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Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale

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

Punctul 32 - Proiect de hotirare privind aprobarea proiectului
“im bunatali rea prevenjiei 9i a managementulu i infecjiilor
nosocomiale in Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele – THB-
NOZ“ 9i a cheltuielilor legate de proiect Tn cadrul Planului Najional
de Redresare gi Rezilienta, Pilonul V: sanatate 9i rezilien@
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 12. Dezvoltarea
infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia specifica: 12.4.
Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului de infecjii
nosocomiale

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

Punctul 33 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Nosocontrol - Reducerea riscului de infecjii nosocomiale Tn Spitalul
Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila“ 9i a cheltuielilor legate de
proiect in cadrul Planul Najional de Redresare 9i Rezilienji, Pilonul
V: sanatate 9i rezilienji institujionala, Componenta: 12 – sanatate,
Investijia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice9ti publice, Investijia
specifica: 12.4. Echipamente 9i materiale destinate reducerii riscului
de infectii nosocomiale

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

Revenim la punctul 4. A fost trimis pe mail referatul de aprobare al
domnului Primar General cu semnatura domnului Adrian lordache.

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
Modificarile aduse proiectului care este acum pe ordinea de zi la

punctul 4 am Tnlocuit “Consiliul Local al sectorului 1”, la articolul 1, la
articolul 5, s-a Tnlocuit “Consiliul Local al sectorului 1” cu “sectorul 1 al
Municipiului Bucure9ti”, avand la baza o adresa a Institujiei Prefectului
care explica ca darea Tn administrare se face catre consiliul local al
sectorului, dar punerea Tn aplicare se face de catre sector, consiliul local
neavand aparat ca 9i CGMB. Dupa discujiile pe care le-am avut cu Direc+ia
Juridic 9i cu Secretarul General am ajuns la aceasta formula, pe ordinea
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de zi mai sunt 9i alte proiecte Tn acest sens numai ca acesta era din luna
iunie §i am avut mai multe dezbateri, a§a fusese transmis catre DATJ.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Multumesc pentru explicatii. Daca mai sunt Tntrebari, daca nu vot va

rog pe punctul 4 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa
a Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti prin Consiliul Local al
Sectorului 1 in vederea achizijionarii, in numele 9i pe seama
municipiului Bucure9ti, a imobilului situat in Bucure9ti, b-duI Ion
Mihalache nr. 325A 9i nr. 325B, sector 1, inscris in Cartea Funciara
nr. 267860 Bucure9ti, Sectorul 1, in scopul amenajarii unui Ioc de
joaca

Domnul Badiu a votat verbal „pentru”.
Cu 5 voturi pentru, 1 ab+ineri 9i 0 voturi impotriva avizul este

favorabil .

Urmeaza un nurnar de proiecte pentru aprobarea indicatorilor
tehnico economici Ia diverse obiective. Acest4 proiecte au referat de
aprobare sernnat de initiatorul, Primarul General 9i rapoart de specialitate
de la Directia Investitii si ASSMB.

Punctul 34 - Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th.
Burghele“

Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri Pi 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I

Punctul 35 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino“

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

Punctul 36 - Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Sta jie de epurare – Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr.
Carol Davila“
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Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil.

Punctul 37 - Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul - Clinic Colentina

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

Punctul 38 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Coljea“

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

Punctul 39 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor
Gomoiu“

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

Punctul 40 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Sta jie de epurare – Spitalul - Clinic „Nicolae Malaxa“

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

Punctul 41 - Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic de - Psihiatrie „Prof.
Dr. Alexandru Obregia“

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

Punctul 42 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic de Obstretica 9i
Ginecologie “Prof. Dr. Panait sarbu“
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Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil.

Punctul 43 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Sf. Maria“

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

Punctul 44 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca“

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

Punctul 45 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Sta jie de epurare – Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.
Stefan “

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

Punctul 46 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investijii Stajie de epurare – Centru Clinic de Boli Reumatismale
„Dr. Ion Stoia“

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

Punctul 47 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenji Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
de investi Iii Stajie de epurare – Spitalul Clinic de Chirurgie Oro
Maxilo-Faciala „Prof. Dan Theodorescu“

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

Punctul 48 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii
9i/sau garantarii unei/unor finanlari nerambursabile interne 9i/sau
externe in valoare totala de pana Ia 555.000.000 lei in vederea
finanlarii datoriei publice locale provenite din imprumutul contractat
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de la Banca Europeana pentru Reconstrucjie 9i Dezvoltare Tn anul
2020

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate comun de la Directia Management
Proiecte cu Finantare Externa si Directia Economica

Daca sunt interven+ii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
48

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

Punctul 49 - Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1
la Hotararea C.G.M.B. nr. 132/02.06.2021 privind aprobarea
contractarii 9i/sa u garantari i u nor fina nlari rambursabile
interne/externe Tn valoare totala de pana Ia 135.907.633,54 lei

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul

General 9i raport de specialitate comun de la Direcjia Management
Proiecte cu Finantare Externa si Directia Servicii Publice, Directiei
Investiti i

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
49

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

Punctul 50 - Proiect de hotarare privind aprobarea execujiei
bugetului Municipiului Bucure9ti Ia data de 30.09.2022. Este obligajie
legala de a adopta aceasta hotarare.

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Economica.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
50

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil
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Punctul 51 - Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1
la Hotirarea C.G.M.B. nr. 352/14.06.2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici aferenji proiectului "Modernizare
linie de tramvai pe B-duI General Vasile Milea de la intersecjia cu B-
duI Timi9oara pana Tn dreptul intrarii in benzinaria OMV"

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Economica.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
51

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

Punctul 52 - Proiect de hotarare privind aprobarea Bilanjului
termoenergetic pe conturul instalajiilor de transport 9i distribujie a
energiei termice, operate de citre Compania Municipala
Termoenergetica Bucure9ti S.A. . pentru anul 202'1 9i a documentului
„Completare la raport privind determinarea pierderilor de energie
termica in bilanjul termoenergetic al funcjionarii SACET Bucure9ti“

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Servicii Publice.

Daca sunt interven+ii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
52

Cu 5 voturi pentru, 1 ab{inere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil

Punctul 53 - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,
numarului total de posturi, statului de func Iii 9i Regulamentului de
Organizare 9i Funcjionare ale Direcjiei Generale de Asisten@ Sociala
a Municipiului Bucure9ti

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la DGASMB.

Daca sunt interven{ii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
53

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I
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Punctul 54 - Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului
alocajiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrelor rezidenjiale 9i
ai sewiciilor sociale acordate de catre Echipele Mobile, aflate Tn

subordinea Direcjiei Generale de Asisten$ Sociala a Municipiului
Bucu resti

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul Primarul
General 9i raport de specialitate de la DGASMB.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
53

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

Punctul 55 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare
9i Funcjionare a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

Acest proiect are referat de aprobare de la initiator, consilierii CGMB
9i raport de specialitate de la DATJ. Acest proiect a fost Tn dezbatere
publica .

Daca nu sunt interventii vot va rog pe proiectul numarul 55.

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

Punctul 56 - Proiect de hotarare pentru completarea art. I din
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
32/31.01.2022 privind suspendarea aplicirii, pentru anul 2022, a unor
prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 304/2017, cu modificarile 9i completarile ulterioare, precum 9i
pentru modificarea unor prevederi din aceasta

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la DMRU.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
56

Cu 5 voturi pentru, 1 ab+inere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 57 - Proiect de hotarare privind aprobarea raportului
referitor la stadiul realizarii misurilor din Planul Integrat de Calitate
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a Aerului Tn Municipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent trimestrului ll
al anului 2022

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia de Mediu.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
57

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

Punctul 58 - Proiect de hotarare privind aprobarea Tnfiinlarii 9i
Tntrejinerii “Registrului de eviden$ a sistemelor individuale adecvate
de colectare 9i epurare a apelor uzate din Municipiul Bucure9ti

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Servicii Integrate.

Daca sunt intervenjii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul nurnarul
58

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

Punctul 59 - Proiect de hotarare privind transmiterea din
administrarea Administratiei Strizilor Bucuresti Tn administrarea
Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti a arterei de circulajie Drumului
Arie9, sector 1, inscrisa in Cartea funciara nr. 274278 Bucure9ti
Sectorul 1 si a arterei de circulatie Drumul Cavnic, Sector 1, inscrisa
in Cartea funciara nr. 274282, Bucure§ti, Sectorul 1, in vederea
Tntretinerii/reabilitarii si modernizarii

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc{ia Patrimoniu 9i Direc{ia
Transporturi .

Daca sunt interven Iii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul nurnarul
59

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

Punctul 60 - Proiect de hotarare privind declararea terenurilor
Lot 1 in suprafa@ de 1716 mp 9i Lot 2 in suprafa R de 2381 mp situate
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in Intrarea Ciclop, nr. 2, sectorul 5, ca bunuri aparjinand domeniului
privat al municipiului Bucure9ti, in vederea Tnscrierii Tn cartea
funciara

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.

Daca sunt interven Iii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
60

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

Punctul 61 - Proiect de hotarare privind transmiterea de catre
Municipiul Bucure9ti a documentajiei tehnico – economice pentru 17
blocuri din sector 6, preluata prin Hotirarea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 323/14.06.2018

Acest proiect are referat de aprobare de la ini+iatorul, Prirnarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Investitii.

Daca sunt interven{ii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
61

Cu 5 voturi pentru, 1 ab{inere 98 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil .

Punctul 62 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti de a
hotirT cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului
Bucure9ti 9i Municipiul Bucure9ti, in vederea realizarii unor lucrari
publice de interes local pentru reconfigurarea unor artere de
circulajie, intersecjii, modernizare cai de rulare tramvai, precum 9i
amenajarii domeniului public adiacent acestora, pe raza
administrativ – teritoriala a sectorului 2 al municipiului Bucure9ti

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Investitii 9i Direcjia
Transporturi .

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
62
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Cu 4 voturi pentru, 1 ab{inere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil .

Punctul 63 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 6 in vederea Tnfiintarii unei societati
cu raspundere limitata, cu capital integral public, in scopul realizarii
de microproiectare urbana 9i peisagistica

Acest proiect are referat de aprobare de la ini+iatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Guvernan+a Corporativa.

Daca sunt interventii?

Doamna consilier Petre Stefania
Daca ne poate explica cineva ce Tnseamna ca aceasta societate

comerciala va facitita legatura Tntre factorii decizionali.

Vom relua discujia cand este cineva present de la Guvernanla
Corporativa .

Punctul 64 - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Bucure9ti in domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a imobilului din strada Alizeului, nr. 9, Sector 6, Bucure9ti
pentru scoaterea din funcjiune, casarea, demolarea 9i valorificarea
Tn vederea realizarii ulterioare de citre sectorul 6 al Municipiului
Bucure§ti a obiectivului de investijii „Construire §coala Gimnaziali
nr. 168“ cuprins in proiectul §coli mai sigure incluzive 9i sustenabile
- pentru elevii de la clasele P-IV 9i a doua 9ansa, Tnvalamant primar
si secundar inferior

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc{ia Patrimoniu.

Daca sunt interventii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul numarul
64

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

Punctul 65 - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Bucure9ti in domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a imobilului din Calea Giule9ti nr. 7, sector 6, Bucure9ti
pentru scoaterea din funcjiune, casarea, demolarea 9i valorificarea
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in vederea realizarii ulterioare de catre sectorul 6 al Municipiului
Bucure9ti a obiectivului de investijii “Construire corp §coala
Gimnaziala nr. 168“, cuprins Tn proiectul „9coli mai sigure, incluzive
9i sustenabile“ - pentru elevii de la clasele V-VIII 9i cu frecven$
redusi“

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.

Daca sunt intervenjii? Nu este cazul, vot va rog pe proiectul nurnarul
65

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

Punctul 66 - Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 al
Hotararii C.G.M.B. nr. 51/29.03.2001 privind administrarea imobilului
din Piaja Amzei nr. 13, Sector 1

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc jia Patrirnoniu.

Am prirnit pe mail o solicitare de la Teatrul ....9i a9 dori 9i ca acest
proiect sa TI lasam la urma sa discutam cu cineva de la patrimoniu. E-
mailul este de la Teatrul lon Creanga, revenim 9i la proiectul 66.

Punctul 67 - Proiect de hotarare privind transmiterea in
administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti 9i schimbarea
destinajiei a bunului imobil aparjinand domeniului public al
Municipiului Bucure9ti identificat cu nr. cadastral 226177-Cl-U23
situat Tn Bulevardul Garii Obor nr. 10, sector 2

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrirnoniu.

Daca nu sunt intervenjii vot va rog pe proiectul numarul 67.

Cu 4 voturi pentru, 1 abtinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil
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Punctul 68 - Proiect de hotarare privind transmiterea Tn

administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti 9i schimbarea
destinajiei a bunului imobil aparjinand domeniului public al
Municipiului Bucure9ti identificat cu nr. cadastral 228326 – C1 – U29
situat Tn Bulevardul Garii Obor nr. 14, sector 2

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.

Daca nu sunt interven iii vot va rog pe proiectul numarul 68.

Domnul Circa Honorius a votat verbal “abtinere”.

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

Punctul 69 - Proiect de hotarare privind darea Tn folosinji
gratuita Federajiei Romane de Arte Mar+iale, pe o perioada de 4 ani a
spajiului cu alta destinajie in suprafa$ totala de 476.24 mp, situat Tn
imobilul din str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucure9ti, in vederea
desfi9urarii programelor de antrenament ale loturilor najionale cat 9i
in vederea inijierii in artele marjiale a copiilor din sectorul 1

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul, Prtmarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Patrirnoniu.

Daca nu sunt intervenjit vot vi rog pe proiectul numarul 69.

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

Reluam punctul 63.

Doamna consilier Petre Stefania
Nota de fundamentare este foarte ciudata. A9 vrea sa fmi spuneji ce

Tnseamna ca o societate comerciala o sa asigure legatura cu celeritate
Tntre factorii decizionali din administratie?

Domnul Darius Olei - Direc jia Guvernan+a Corporativa
Raportul de specialitate este comun Tntocrnit de catre direcjia

noastra 9i Directia de Mediu 9i in conformitate cu Legea 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitalilor
administrarea acestora este exercitata de autoritatile administrajiei publice

43



locale 9i de alte organe Tmputernicite Tn acest scop iar activitatea de
gospodarire a spa+iilor verzi subordinate administratiei publice locale sunt
finan jate de bugetul local pentru efectuarea lucrarilor de proiectare 9i de
cercetare 9tiinjifica Tn domeniul protecjlei spajiilor verzi.

Consiliul local al sectorului 6 a precizat Tn documentele care au stat
la baza hotararii CL 211 din 23.09. 2022 ca realizarea 9i implementarea
unor proceduri standardizate Tn cadrul lucrarilor de amenajare a spajiului
public de mici dimensiuni care sa asigure timpi redu9i de proiectare 9i
implementare care sa permita administrajiei un control ridicat asupra
calitatii solutiilor propuse 9i prin Tnfiintarea societalii cu raspundere limitata
doresc crearea organizarea 9i mentinerea unei baze de date centralizate
cu studiile 9i proiectele Tntocmite pentru spa+iile publice de mici dimensiuni
crearea unui colectiv muldidisciplinar care sa verifice ca proiectele
propuse sa asigure o coeren@ de imagine 9i spa+ialitatea urbana 9i
promovarea unei imagini urbane unitare coerente 9i omogene la nivelul
intregului sector.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
va Tntrerup, avem 9i noi documentele Tn faR, nu trebuie sa Ie citili,

nu avem foarte mult timp la dispozitie. Doamna Petre raspunsul este ok?

Doamna consilier Petre Stefania
Nu 9tiu care este raspunsul, poate fmi spuneji dumneavoastra

domnule pre9edinte. Mi s-a spus ce poate sa faca CGMB plus un citat din
ceea ce spuneam mai devreme. Ce Tnseamna mai exact aceasta
facilitate?

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
votam punctul 63 - Proiect de hotarare privind imputernicirea

expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 in vederea infiinlarii unei
societali cu raspundere limitata, cu capital integral public, 'in scopul
realizirii de microproiectare urbana 9i peisagistica

Cu 3 voturi pentru, 2 abjineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este favorabil

Punctul 70 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 195/2021 privind schimbarea destinajiei spajiului Tn
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suprafa@ de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C, ce reprezinti
parte a imobilului situat in Bulevardul Mare9al Alexandru Averescu
nr. 17, sector 1

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Patrirnoniu.

Daca nu sunt interventii vot va rog pe proiectul numarul 70.

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

Punctul 71 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi
a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti de a
hotirT cu privire la incheierea unui acord de parteneriat cu Biblioteca
Metropolitana Bucure9ti

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc+ia Cultura, TnvaTamant 9i
Turism

Daca nu sunt interven{ii vot va rog pe proiectul numarul 71.

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

Punctul 72 – Proiect de hotarare privind radierea spajiului cu
alta destinajie situat in Bucure9ti, str. Frigului nr. 9, sector 4, din
anexa la Hotararea C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizata prin Hotararea
C.G.M.B. nr. 109/2003 privind actualizarea listei spajiilor comerciale
9i de prestari sewicii care vor fi vandute Tn baza Legii nr. 550/2002

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu 9i AFI.

Daca nu sunt interventii vot va rog pe proiectul numarul 72.

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

Reluam proiectul 66 - Proiect de hotarare pentru modificarea art.
1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 51/29.03.2001 privind administrarea
imobilului din Piaja Amzei nr. 13, Sector 1

Teatrul lon Creanga a transmis o adresa Tn care precizeaza ca are
in adrninistrare un spajiu, parte din imobilul situat Tn Bucure9ti, Piaja
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Amzei numarul 13, conform unui proces verbal de predare primire,
solicita sa se men+ioneze acest aspect ca are in administrare doar o parte
din imobil Tn cuprinsul acestei hotarare pe care o avem acum Tn faR pentru
avlza re .

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Am avut o discu+ie joi cu cei de la Direc+ia Cultura 9i cu Teatrul lon

Creanga am crezut ca s-a clarificat acest aspect, numarul cadastral al
spajiului pe care teatrul Ion Creanga TI dejine Tn acest imobil este un alt
numar cadastrat decat nurnarul cadastral 9i spa+iile despre care facem
vorbire Tn aceasta hotarare. Aceasta hotarare nu afecteaza spatiile
teatrului lon Creanga, modificari ale hotararii au mai fost 9i Tn anul 2018 9i
in anul 2019, natajia 9i Arhiepiscopia care au modificat aceea9i hotarare
9i cand nu a fost nicio problema 9i nu afecteaza spajiile teatrului lon
Creanga. Avem Tn articolul 2 despre ce spa+ii se face vorbire.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Daca spatiile sunt diferite atunci nu este o problema, Tn adresa lor fac

referire fix la numarul cadastral din proiect.

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Numarul cadastral al celor de la teatrul lon Creanga este C41UI, noi

avem aici un CIU14, proiectul nostru de hotarare de astazi.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Mul+umesc pentru clarificari. Supun la vot proiectul 66.
Cu 5 voturi pentru, 1 abjinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este

favorabil .

Proiectul 73 - Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi
a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotirasca Tn vederea
asocierii/cooperarii dintre Direcjia Generala de Asisten@ Sociala a
Municipiului Bucure9ti 9i protecjia Copilului Sector 6, Funda jia
Estuar 9i Centrul de sanatate Multifuncjional “sfantul Nectarie“,
pentru implementarea proiectului “SAFE – Sinatate, Accesibilitate,
Facilitate, Educajie“, finanjat prin intermediul Mecanismului
Financiar aI Spajiului Economic European 2014 – 2021, Programul –
Provocari Tn sanitate publica la nivel european
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Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Management Proiecte cu Finantare
Externa

Daca nu sunt interven Iii vot va rog pe proiectul numarul 73.

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

Punctul 74 - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotari cu privire la cooperarea
Tntre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Clubul Copiilor Sector 6,
respectiv Tntre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Clubul Sportiv
nr. 5 in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni si
proiecte de interes public local

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Cultura, Tnvalamant,
Turism

Daca nu sunt interven{ii vot va rog pe proiectul numarul 74.

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

Punctul 75 - Proiect de hotirare privind Tmputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT cu privire la instituirea
unor taxe speciale pentru asigurarea sewiciilor publice locale de
oficiere a casatoriilor in alte spajii decat cele prevazute cu aceasta
destinajie 9i pentru operajiuni fiscale

Acest proiect are referat de aprobare de la ini{iatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc{ia Economica.

Daca nu sunt intervenjii vot va rog pe proiectul numarul 75.

Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri §i 0 voturi impotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 76 - Proiect de hotarare privind modificarea anexei
Hotararii C.G.M.B. nr. 243/28.04.2022 pentru aprobarea Normei
interne a Municipiului Bucure9ti privind procedura proprie pentru
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achizijiile publice de servicii sociale 9i alte servicii specifice,
prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 9i abrogarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 318/31 .10.2016

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia Achizijii Publice.

Daca nu sunt interventii vot va rog pe proiectul numarul 76.

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

Punctul 77 - Proiect de hotarare privind inscrierea Tn domeniul
privat al Municipiului Bucure§ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanta succesorala nr. 81/09.09.2022, situat in
Bucure9ti, Str. Turnu Magurele nr. 19, bl. S2, sc. 3, et. 8, ap. 531,
sector 4 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei
Fondului Imobiliar

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Patrimoniu.

Daca nu sunt interven+ii vot va rog pe proiectul numarul 77.

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

Proiectele aflate pe ordinea de zi suplimentara:

Proiect de hotirare privind modificarea anexei 1 la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 286/02.06.2022
privind aprobarea contractarii 9i/sau garantarii unor finanlari
rambursabile interne/externe Tn valoare totala de pana la
185.907.633,54 lei

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Management Proiecte cu
Finantare Externa si Directia Investitii

Daca nu sunt interven Iii vot va rog pe proiect.

Cu 4 voturi pentru, 1 abtinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil
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Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 128/05.04.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji
documentajiei de avizare a lucrarilor de intewenjie pentru obiectivul
de investijii “Apariri de maI lac Herastrau, inclusiv aparari de maI
insule Herastrau“

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Mediu 9i ALPAB.

Daca nu sunt interventii vot va rog pe proiect.

Cu 4 voturi pentru, 1 abtinere Pi 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil .

Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 396/31.07.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji studiului
de fezabilitate pentru obiectivul de investijii “Pod pietonal traversare
lac Herastrau in zona C.F.“

Acest proiect are referat de aprobare de la initiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia Mediu.

Daca nu sunt intervenjii vot va rog pe proiect.

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

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti –
amplasamentele Autobaza Ferentari, Autobaza Floreasca, Autobaza
Obregia, Depoul Militari“

Acest proiect are referat de aprobare de la inijiatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direcjia de Investijii 9i Direcjia
Management Proiecte cu Finanjare Externa.

Daca nu sunt interven Iii vot va rog pe proiect.

Cu 4 voturi pentru, 1 abtinere 9i 0 voturi impotriva avizul este
favorabi I
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Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure§ti –
amplasamentele Depou Alexandria, Depou Bucure9tii Noi, Depou
Colentina, Depou Dude9ti“

Acest proiect are referat de aprobare de la ini+iatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Direc+ia de Investi+ii 9i Directia
Management Proiecte cu Finan{are Externa

Daca nu sunt interventii vot va rog pe proiect.

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

Proiect de hotirare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure;ti –
amplasamentul Uzina de reparajii“

Acest proiect are referat de aprobare de la ini+iatorul, Primarul
General 9i raport de specialitate de la Directia de Investi Tit 9i Directia
Management Proiecte cu Finanjare Externa.

Daca nu sunt intervenjii vot va rog pe proiect.

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

va rnultumesc pentru participare. Declar 9edinta Tnchisa.

dir{te Secretq/r
/

Rigu Badiu
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