
Proces-verbal
incheiat in §edinta Comisiei Juridice 9i de Disciplina din data

de 05 decembrie 2022, ora 11.30

Sedinta s-a desfa§urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferinla WebEx.

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de
05 decembrie 2022 a domnului pre9edinte Rigu Andrei Daniel.

1. ®DINTE – RIGU ANDREI DANIEL – prezent

SECRETAR – BADIU ANDREI – prezent

BUJDUVEANU STELIAN – prezent

GRAM ANAMARIA ALINA – prezent

PETRE §TEFANIA – prezent

BADULESCU AURELIAN – absent

2.

3.

4.

5.

6.

7. CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN – prezent

PODAR MARIAN VASILE – prezent

CALENTARU NASI – prezent

Ordinea de zi a comisiei:

Proiect de hotarare privind ratificarea Tnfiinlarii Direc+iei pentru
Mobilitate Urbana Sector 4 §i de imputernicire expresa a Consiliului Local
al Set,,torului 4 de a Institui norme de organizare 9i funcjionare a Direcjiet
pentru Mobilitate Urbana Sector 4

Initiator – Grup Consilieri Generali PSD

8.

9.
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Comisii: - Comisia de transport 9i mobilitate urbana - Comisia
juridica 9i de disciplina

Proiect de hotarare pentru solicitarea catre Guvernul Romaniei de
adoptare a unei hotarari privind transrniterea imobitului Tn suprafata de
11.382 mp, situat Tn b-duI Doina Cornea (fost b-duI Vasile Mitea) nr. 5G,
sector 6, din domeniui public al statului Tn domeniul public al municipiului
Bucure§ti in vederea realizarii unui parc

Initiator – Primarul General al Municipiului Bucure9ti
Comisii: - Comisia de patrimoniu - Comisia de ecologie, protecjia

mediului 9i igienizare - Comisia juridica 9i de disciplina

A mai fost de mai multe ori pe ordinea de zi, nu a Tntrunit majoritatea
de doua treimi pana acum. Cert este ca are aviz de la 9edinta comisiei
astfel ca va propun sa adoptam ordinea de zi cu aceste doua proiecte dar
sa discutam doar pe proiectul numarul 1 pentru ca deja am avizat proiectul
numarul 2.

Supun la vot ordinea de zi a 9edintei comisiei juridice.
Cu 7 voturi pentru, 1 abtinere, 0 voturi Tmpotriva ordinea de zi a fost

aprobata .

Punctul 1 - Proiect de hotarare privind ratificarea infiintarii
Direcjiei pentru Mobilitate Urbana Sector 4 9i de imputernicire
expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a institui norme de
organizare 9i funcjionare a Direcjiei pentru Mobilitate Urbana Sector
4

Acest proiect are referat de aprobare semnat de consilierii PSD 9i
un raport de specialitate de la Direcjia Transporturi. E ata9ata HCLS 4 de
Tnfiintare a acestei directii de mobilitate urbana din 31.01.2018

Daca sunt observajii pe marginea proiectului?

Domnul consilier Badiu Andrei
Daca este cineva din grupul PSD sa ne explice un pic? Domnul

Honorius?

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Ce am putea explica noi? Este un proiect al sectorului 4, este trecut

prin 9edinta de consiliu local, mai mult decat este Tn corpul hotararii nu va
putem spune detalii tehnice.
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Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Poate puteti sa ne explicati de ce HCLS 4 a fost data in 2018 9i acum

Tn 2022 venim cu ratificarea Ia mai mult de 4 ani.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Poate va ajuta colegii no9tri de la sectorul 4, e o hotarare trimisa, ar

putea sa treaca mult timp prin primarie, asta ar fi o explicatie, alta nu 9tiu.
Ea a fost pusa pe ordinea de zi astazi.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Ma gandeam ca ave+i detalii avand in vedere ca a+i semnat referatul.

Domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian
Este un proiect al colegilor no9tri, am semnat referatul. Noi astazi

I-am pus pe ordinea de zi, votul dumneavoastra TI vom vedea Tn Consiliul
General .

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Doamna Gram, va rog.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
La data adoptarii HCLS 4 numarul 8 din 31 ianuarie 2018, conform

articolul 82 alineatul 1 litera h corelat cu dispozitie alineatului 3 la acela9i
articol din legea administratiei publice locale nurnarul 215/2001, care era
in vigoare la acea data de 31 ianuarie 2018 era necesara Tmputernicirea
expresa a Consiliul General al municipiului Bucure9ti data prin hotarare
pentru Tnfiintarea unei institu+ii publice. A9a cum se poate vedea atunci
cand CLS4 sector 4 a decis Tnfiintarea acestei directii a stabilit ca este
institujie publica separata, e o institutie publica descentralizata cu
patrimoniul, prin urmare aveau nevoie de o hotarare de consiliul general
al municipiului Bucure9ti, s-a Tncalcat aceasta conditie, a intervenit
nulitatea absoluta 9i Tn conditiile unei nulitatii absolute nu putem aplica
institutia ratificarii, ratificarea este prevazuta pentru nulitate relativa prin
urmare argumenta+ia cu articole din Codul Civil care apar Tn referatul de
aprobare este incorecta, articol 1311 9i articol 1312 din Codul Civil nu pot
sa stea la baza fundamentarii juridice acestui proiect de hotarare.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Am sa ii dau cuvantul domnului director loan Victor Tartacuta.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Scuze mai vreau sa adaug ceva, este ca in cazul acestor proiecte

de hotarari care presupun ni9te institujii juridice mai complexe era
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important sa se ceara un raport de la Direcjia juridica din primarie asta
voiam sa zic.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Tntre timp pana mai avem discutii daca puteti sa chemati pe cineva

de la Directia juridica.

Mentionati Tn raportul de specialitate ca institutiile finantatoare
presupun ale acestei directii deja Tnfiin+ate au considerat ca este nevoie
de ratificarea Tmputernicirii exprese necesara Tnfiintari. Aveti ni§te adrese
de la aceste institutii sau ni9te texte pe care ni le puteti mentiona? Sau ne
puteti spune exact cum a sunat solicitarea acestor institutii finantatoare?

Domnul Tadacula loan Victor – Direc+ia de Transporturi
Domnule pre9edinte, doamnelor 9i domnilor consilieri generali, s-a

primit o adresa sub semnatura domnului primar al sectorului 4, adresata
Consiliului General prin care Direc jia de Mobilitate Urbana, de la Tnfiintare
a realizat proiecte de amenajare locuri de parcare, au prezentat proiecte
cu energie verde. Pentru a-9i continua activitatea e nevoie de ratificare.

in baza acestui document in+eleg 9i Tn{eleg ca un grup de consilieri
generali au Tnaintat sub aceasta titulatura spunand ca pentru asigurarea
legalitatii Tnfiin{arii unei institu{ii publice de interes local in subordinea
CLS4, propune ratificarea Tmputernicirii exprese a CLS4, in spate se afla
9i regulamentul, organigrama. in baza acestor hartii noi am Tnaintat
neprivind-o ca pe o problerna strict juridica, daca exista probleme juridice.

Domnul consitier Riglu Andrei Daniel
Deci practic dumneavoastra aji facut o forrnalitate administrativa

astfel Tncat acest proiect de hotarare sa aiba raport de specialitate
competenta direcjiei de transporturi nefiind neaparat relevanta raportat la
natura proiectului de hotarare, care este mai mult juridica decat de
transporturi .

Domnul Tartacu+a loan Victor – DirecTia de Transporturi
Eu sunt direcjia de transporturi, ajuns Ia mine pentru ca este vorba

de parcari, de domeniul public circulat.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Practic dumneavoastra a{i facut o formalitate, in ceea ce prive9te

mecanismul propus prin proiectul de hotarare de ratificare Tmputernicire
expresa de Tnfiintare a direcjiei dumneavoastra nu va puteti pronunja. Deci
competenta Direcjiei de transporturi nefiind neaparat relevanta raportat la
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natura proiectului de hotarare. Care este mai mult juridica decat de
transporturi .

Domnul Tartacu+a loan Victor – Direc jia de Transporturi
Probabil ca proiectul a ajuns Ia mine pentru ca este vorba de parcari,

de domeniul public circulat.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
in ceea ce prive9te mecanismul propus, de ratificare a Tmputernicirii

exprese de ratificare de infiintarea directiei dumneavoastra nu va puteti
pronunta.

Domnul Tartacu Ia loan Victor – Direc+ia de Transporturi
Aspectele juridice cu siguranta, nu.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Referitor la hotarari de ratificate adoptate de CGMB de-a lungul

timpului am dat o cautare pe site-ul PMB 9i nu am gasit nicio astfel de
hotarare, ar fi o premiera pentru Consiliul General, asta bineTnteles daca
trecem de problemele legale care au fost menjionate pana acum.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Orice persoana care se simte lezata de acest act adrninistrativ al

CLS4 poate invoca nulitatea ei, de aceea nu poate fi confirmata de o
anumita persoana, nici chiar de catre Consiliul General. Consiliul General
poate fi doar una din persoane care pot sa invoce considerat este doar
una dintre persoanele care poate sa invoce nulitatea acestei hotarari.

Oricine poate sa atace aceasta hotarare, este nulitate absoluta asta
e diferenta Tntre nulitatea absoluta si nulitate relativa, aici avem interesul
public care a fost afectat Tn 2018 cand s-a luat aceasta hotarare de catre
CLS4, cu incalcarea unei conditii ad validitatem pentru actul administrativ.

Domnul consilier RiFlu Andrei Daniel
Domnul lordache, normal era sa primiji 9i dumneavoastra acest

proiect de act normativ, care are mai curand natura juridica decat pentru
direc+ia transporturi. Aceasta Tmputernicire era necesara la momentul
Tnfiintarii directiei. Nu s-a dat aceasta Tmputernicire la momentul respectiv
9i practic se solicita acum ratificarea, astfel Tncat aceasta directie si
acceseze ni9te fonduri din cate reiese din docurnentatie. Care este opinia
dumneavoastra din punct de vedere juridic?
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Doamnul lordache Adrian – Directia Juridic
Este singurul mecanism pin care putem sa mentinem Tn picioare

aceasta directie sau entitate, pe 1311, 1312 Cod Civil ii da validitate
deplina acelei hotarari de consiliu din 2018. Orice act poate fi susceptibil
de nulitate, dar este singura modalitate juridica prin care poate functiona
aceasta entitate 9i pot sa va spun ca au mai fost o serie de hotarari de
ratificare, de-a lungul timpului. E o procedura Ia care Consiliul a mai
apelat, articolele 1311, 1312 prevad acest mecanism juridic.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Cred ca faceti o mica confuzie, vizavi de hotararile care au mai fost

date de Consiliu General pentru ratificare, ele se refera la ni9te hotarari
ale Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si se
refera la mandatul pe care I-au avut probabil la reprezentantul Consiliului
General. nespus adunare sa voteze pentru hotararile respective, ori acolo
a9a cum explica colega mea doamna Gram era vorba despre nulitate
relativa, adica nu era prevazut un articol de lege care sa spuna ca era
obligatoriu sa aiba acel mandat la momentul cand lua decizia, care sa
spuna ca era obligatoriu acel mandat atat de detaliat, spre deosebire de
situajia pe care o avern acurn.

Doamnul lordache Adrian – Directia Juridic
Nu cred ca e nicio diferenta, daca vorbim de acele mandate ADI. Si

acolo aveau mandat expres si faca cu anumite limite. fmi amintesc ca
am ratificat continuarea unui contract de prestari servicii, care a avut
efecte economice imediate. Din punctul meu de vedere e o procedura care
poate fi aplicata.

Domnul consilier Badiu Andrei
Mergand pe rationamentul dumneavoastra, nu putem spune ca este

o nulitate absoluta ca 9i efect al acestei hotarari maximul efect ce se poate
obtine prin adoptarea unei hotarari de consiliu este eventual o ratificare, o
confirmare a efectului doar Tn ceea ce prive9te Consiliul General, dar nu
putem spune ca discutam de o ratificare Tn adevaratul sens al cuvantului,
erga omnes. Oricine poate sa o atace.

Doamnul lordache Adrian – Directia Juridic
E un efect negativ categoric.

Domnul consilier Badiu Andrei
Sincer nu injeleg cum a ajuns proiectul acesta, nu injeleg cum a

trecut Tnfiintarea acestei directii sau administratii, de prefectura, fmi este
foarte greu sa injeleg dar in fine, nu credeam ca o sa fiu vreodata o sa
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Tnfiinteze un Consiliul Local o institutie in subordinea sa fara acordul

Consiliului General 9i aceasta administra jie sa funcjioneze, sa angajeze
credite, mi se pare incredibil.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Pe acest principiu Consiliul General poate sa functioneze ca un feI

de notar care doar semneaza ratificarea acestor decizii pe care Ie iau
sectoarele, dupa ce Ie iau adica nu ar mai avea sens sa se mai Tncurce cu
acordul Consiliului General, sa T9i faca proiectele inainte 9i dupa aia sa
vina cu proiecte de ratificarii 98 tot o sa fie frumos 9i toata lumea fericita,
ma rog poate nu toata lumea, legalitatea cel putin din punctul de vedere
are de suferit.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Domnul director al directiei juridice a zis ca e totuna cu ratificarea

a9a sa citesc articolul 1311 privind ratificarea ca vad ca este o confuzie
totala aici Tn cazurile prevazute la articolul 1309, cel in numele caruia s-a
Tncheiat contractul poate sa ratifice respectand formele cerute de lege
pentru Tncheierea sa valabila, alineatul 2, terjul contractant poate printr-o
notificare se acorda un termen rezonabil pentru ratificare dupa a carui
Tmplinire contractul nu mai poate fi ratificat.

Domnul consilier Badiu Andrei
Care ar fi sanc+iunea? sa spunem ipoteza in care acest proiect ar

trece efectiv nu 9tiu cum, care ar fi sanctiunea pentru care aceste hotarari
de consiliu general? Trece de Prefect aceasta hotarare?

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
V-am spus ca au mai fost hotarari de consiliu privind ratificarea.

Ceea ce se Tntampla cu Institutia Prefecturii nu am de unde sa 9tiu. Acolo
este analiza dansilor.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Pasajul Unirii a fost renovat foarte frumos Pi domnul Prefect a

apreciat acest lucru. S-ar putea sa treaca.

Doamna consilier Petre Stefania
Mul+umesc domnule pre9edinte. Domnul director eu a9 avea o

Tntrebare, am ascultat cu foarte mare aten+ie argumentele aduse 9i sunt
de acord cu 9i cu cele spuse de domnul Badiu, de domnul Rigu 9i de
doarnna Gram, a{i spus ca au mai fost hotarari care prezinta similitudini
cu aceasta, adica daca a mai ratificat vreodata Consiliul General cum
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menjionaji durnneavoastra Tnfiinjarea unei institujii dupa 4 ani? Sunt
curloasa.

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
Cred ca da, dar nu pot sa afirm cu certitudine.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Atunci mai bine nu precizaji daca nu puteti spune cu certitudine.

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
Chiar nu pot sa fmi aduc aminte sunt 1000 de hotarari pe an.

Doamna consilier Petre Stefania
Noi ne-am putea baza pe opinia dumneavoastra, ca asta e

abordarea corecta.

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
Din punctul meu de vedere consider ca se poate.

Doamna consilier Petre Stefania
Interpretarea dumneavoastra este ca este totul legal.

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
Da, doamna. in opinia mea, da, am discutat cu doamna secretar

foarte putin, am vazut ca este convocata 9edin Ia, cat am putut sa citesc 9i
eu, aceasta este opinia mea.

Doamna consilier Petre Stefania
Ma surprinde sincer dar e ok.

Dornnul consilier Riqu Andrei Daniel
Sper 9i aici, domnul director vi rog sa nu mi-o luati Tn nume de rau,

sa nu se ajunga ca rapoartele de la Directia Juridica sa fie ca cele de la
urbanism, am luat la cuno§tinta.

Domnul lordache Adrian – Directia Juridic
Nu o iau in nurne de rau.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Daca numai sunt alte interventii vot va rog.
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Cu 4 voturi pentru, 1 ab+inere 9i 3 voturi Tmpotriva avizul este
nefavorabil.

va multumesc pentru prezenta 9i interventii. Urrneaza 9edinja
Consiliului General. O zi buna va doresc.

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 12:00.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfa9urat 9edinta precum 9i pe baza votului exprimat verbal de
catre cor/l tt+rii generali.

//

Ptlesedinte
Rigu

/

ldrei Daniel dre i


