
Proces verbal

incheiat in §edinta Comisiei Juridice 9i de Disciplina
din data de 10.11.2022, ora 8.30

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

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

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Buna ziua. Suntem la 9edinta comisiei juridice 9i de disciplina a

CGMB, avem pe ordinea de zi mai multe proiecte pentru 9edin@
convocata pentru ora 10:00, in urma discujiei cu Secretarul General, in
urma discu{iilor avute Tn comisie nu toate proiectele au fost transmise catre
comisia juridica, respectiv cele privind indicatorii, aprobare indicatori
economici am considerat ca nu se aduce nicio valoare Tn plus, nicio
validare suplimentara din partea comisiei juridice, daca ajung Ia noi, ele
merg la comisia economica 9i Tn func+ie de specificul obiectivului de
investitii Ia alta comisie Tn cazul proiectelor de pe ordinea de zi a 9edinjei
Consiliului, comisia de sanatate, astfel ca din 24 de proiecte avem 13
proiecte pentru comisia juridica, inclusiv 3 proiecte suplimentare. Dintre
acestea proiectele 2,3,4,5,6, au mai fost avizate Tn comisie, astfel ca daca
nu se dore9te reavizarea respectivelor proiecte o sa trecem peste 9i nu o
sa le supunem votului din nou. inainte sa incepem cu proiectele de pe
ordinea de zi as dori sa ii urez bun venit domnului consilier general Podar
Marian Vasile, dansul l-a Tnlocuit pe domnul Adrian Florescu. Dornnul
Podar daca doriji sa ne transmiteji ceva la Tnceputul comisiei juridice?



Domnul consilier Podar Marian Vasile
Buna ziua, muljumesc. Sunt alaturi de voi 9i sper sa contribui activ

la lucrarile sedintei.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Ordinea de zi a comisiei juridice:

1. Proiect de hotarare privind Tncetarea mandatului de consilier
general al domnului Radulescu Gabriel 9i vacantarea unut post de
consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti

12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Cre9terea
capacitalii de investigatii paraclinice 9i a calitatii actului medical pentru
pacientii consultati Tn 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, Investitia: 11.

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investitia specifica:
11.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie

19. Proiect de hotarare privind stabilirea prejurilor medii ale
produselor agricole pentru municipiul Bucure9ti, pentru anul 2023;

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

21. Proiect de hotarare privind Tncheierea unor acorduri-cadru de
consultanji, asisten P 9i/sau reprezentarejuridica a intereselor Companiei
Municipale Parcuri 9i Gradini Bucure9ti S.A.

Proiecte suplimentare:
22. Proiect de hotarare privind darea Tn folosinta gratuita a terenului

situat Tn Drumul Rudeni – Chitila, nr. 22 – 28, Tarlaua A912, sector 1 , catre
Asociajia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a
De9eurilor Municipale Tn Municipiul Bucure9ti, in scopul realizarii
obiectivului de investitii „Centru integrat de colectare prin aport voluntar
destinat aglomerarilor urbane mari (CAV)”

23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului
Bucure9ti in cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de
reTncarcare pentru vehicule electrice 9i/sau hibrid pIug-in in localitali, prin
instalarea de stajii de reTncarcare cu putere normala, Tn vederea realizarii
proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de reTncarcare pentru vehicule
electrice 9i/sau hibrid pIug-in, prin instalarea de stajii de reTncarcare cu
putere normala"
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24. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei 1 la Hotararea
C.G.M.B. nr. 286/02.06.2022 privind aprobarea contractarii 9i/sau
garantarii unor finanlari rarnbursabile interne/externe Tn valoare totala de
pana Ia 185.907.633,54 lei

Punctul 1 - Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de
consilier general al domnului Radulescu Gabriel 9i vacantarea unui
post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti

Acest proiect de hotarare are referat constatator conform
prevederilor Codului Administrativ care este semnat de initiatorul
proiectului Primarul General.

Daca sunt interventii sau observatii pe marginea proiectului/ Daca
nu supunem la vot proiectul.

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

Proiectele de la punctele 2,3,4,5,6, respectiv:
2. Proiect de hotarare pentru solicitarea catre Guvernul Romaniei de

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

3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti –
amplasamentele Depou Alexandria, Depou Bucure9tii Noi, Depou
Colentina, Depou Dude9ti”

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Protocolului de colaborare,
privind pregitirea 9i implementarea proiectului „Introducerea 9i, ulterior,
dezvoltarea serviciilor de tren urban 9i metropolitan Bucure9ti – llfov” , Tntre
Municipiul Bucure9ti 9i Compania Nationala de cai Ferate „CFR” – S. A.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investijii
Stajie de epurare – Spitalul Clinic „Sf. Maria”

6. Proiect de hotarare privind Trnputernicirea 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
spajii decat cele prevazute cu aceasta destina+ie 9i pentru operajiuni
fiscale
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Aceste proiecte au primit avizul comisiei astfel ca trecem la proiectul
numarul 12.

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
“Cre9terea capacitalii de investigajii paraclinice 9i a calitalii 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 9i Rezilienji, Pilonul V: sanatate 9i rezilien@
institujionala, Componenta: 12 – sanatate, Investijia: 11. Dezvoltarea
infrastructurii medicale prespitalice9ti, Investijia specifici: 11.3.
Unitati de asistenta medicala ambulatorie

Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate de la DirecTia Investitii 9i ASSMB.

Daca nu sunt intervenjii supunem la vot proiectul de hotarare.

Cu 6 voturi pentru, 2 abtineri §i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 19 - Proiect de hotarare privind stabilirea prejurilor
medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucure9ti, pentru
anul 2023

Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate de la Direcjiei Venituri.

Daca nu sunt interven+ii supunem la vot proiectul de hotarare.

Cu 6 voturi pentru, 2 abtineri ;i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 20 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
Municipiului Bucure9ti pe anul 2022

Acest proiect are referat de aprobare din partea Prirnarului General
9i raport de specialitate de la Direcjiei Economice.

Daca nu sunt interventii supunem la vot proiectul de hotarare.

Cu 6 voturi pentru, 2 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil
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Punctul 21 - Proiect de hotarare privind incheierea unor
acorduri-cadru de consultanji, asistenji §i/sau reprezentare juridica
a intereselor Companiei Municipale Parcuri 9i Gradini Bucure9ti S.A.

Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate de la Directiei Juridice.

Daca nu sunt intervenjii supunem la vot proiectul de hotarare.

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

Urmeaza trei proiecte aflate pe ordinea de zi suplimentara:
Proiect de hotarare privind darea Tn folosinji gratuita a

terenului situat Tn Drumul Rudeni – Chitila, nr. 22 – 28, Tarlaua A912,
sector 1, catre Asociajia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Gestionarea Integrata a De9eurilor Municipale Tn Municipiul
Bucure9ti, in scopul realizarii obiectivului de investijii „Centru
integrat de colectare prin aport voluntar destinat aglomerarilor
urbane mari (CAV)“

Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate de la Directia
Publice.

Patrimoniu si Directia Servicii

Daca nu sunt interven{ii supunem la vot proiectul de hotarare.

Cu 5 voturi pentru, 1 abjinere 9i 1 vot Tmpotriva avizul este favorabil.
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului

Bucure9ti in cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de
reincarcare pentru vehicule electrice 9i/sau hibrid pIug-in in localitali,
prin instalarea de sta Iii de reincircare cu putere normala, in vederea
realizarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare
pentru vehicule electrice 9i/sau hibrid pIug-in, prin instalarea de sta Iii
de reincarcare cu putere normala"

Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate de la Directia Management Proiecte cu Finan+are
Externa

Daca nu sunt interven+ii supunem la vot proiectul de hotarare.

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere 9i 1 vot Tmpotriva avizul este favorabil.
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Proiect de hotarare pentru modificarea anexei 1 la Hotirarea
C.G.M.B. nr. 286/02.06.2022 privind aprobarea contractarii 9i/sau
garantarii unor finanlari rambursabile interne/externe Tn valoare
totala de pana Ia 185.907.633,54 lei

Acest proiect are referat de aprobare din partea Primarului General
9i raport de specialitate de la Direc jia Management Proiecte cu Finantare
Externa

Daca nu sunt intervenjii supunem la vot proiectul de hotarare.

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

Daca nu sunt alte aspecte pe care doriti sa le avizarn declar 9edin@
Tnchisa. Multumesc pentru prezenta.

PrI Ite

Rigu Daniel
I

Secretar

BadiU Andrei


