
Proces-verbal
Tncheiat Tn 9edinja Comisiei Juridice 9i de Disciplina din data

de 09 decembrie 2022, ora 8.40

§edinta s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferinla WebEx.

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de

08 decernbrie 2022 a domnului pre9edinte Rigu Andrei Daniel.
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PRE§EDINTE – RIGU ANDREI DANIEL – prezent

SECRETAR – BADIU ANDREI - prezent

BUJDUVEANU STELIAN – prezent

GRAM ANAMARIA ALINA – prezent

PETRE §TEFANIA – prezent

BADULESCU AURELIAN – absent

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN – absent

PODAR MARIAN VASILE – prezent

CALENTARU NASI – absent

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Buna dimineaja. Suntem la 9edinja cornisiei juridice convocata de

Tndata pentru proiectul de hotarare pentru care Consiliul General a fost
convocat de Tndata pentru ora 9.00.

Suntem prezenti 6 membri, avem cvorum pentru desfa§urarea
sedintei .

Acest proiect de hotarare se refera la punerea la dispozitia Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure9ti llfov a
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tramvaielor ce fac obiectul contractului de furnizare a 100 de tramvaie
numarul 66/1 1 .05.2021. Acesta este proiectul aflat pe ordinea de zi.

Mai doHji sa adaugam ceva pe ordinea de zi?

Daca nu, supun la vot ordinea de zi a 9edintei comisiei de astazi.

Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva ordinea de zi a fost
aprobata

Ordinea de zi a comisiei:
Proiect de hotirare privind punerea la dispozijia Asociajiei de

Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - llfov
a tramvaielor ce fac obiectul contractului de „ Furnizare a 100 de
tramvaie" nr. 66/11. 05. 2021

Initiator- Primarul General al Municipiului Bucuresti

Comisil: - Comisia de transport 9i mobilitate urbana

- Comisia juridica 9i de disciplina

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

Doriti sa intervina domnii directori de la Transporturi pentru a ne
prezenta acest proiect de hotarare? Sunt Tntrebari, sunt nelamuriri?

Nu sunt, atunci o sa procedam la vot.

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

Mai sunt alte probleme? Daca numai sunt alte probleme declar
9edinta Tnchisa. va muljumesc pentru participare. Urmeaza 9edin+a
Consiliului General. O zi buna va doresc.

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 8.50.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultateleBgrII rate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a g’8sfa§.Zlrat §edinta.
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P r L 9 9 d /i n t e

Rigu.,&K$e+t£niel

Secretar

Badiu Andrei
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