
Proces-verbal
incheiat Tn 9edinja Comisiei Juridice 9i de Disciplini din data

de 12 decembrie 2022, ora 11.20

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

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de
09 decembrie 2022 a domnului pre9edinte Rigu Andrei Daniel.
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PRE9EDINTE – RIGU ANDREI DANIEL – prezent

SECRETAR – BADIU ANDREI – prezent

BUJDUVEANU STELIAN – prezent

GRAM ANAMARI A ALINA – prezent

PETRE STEFANIA – absent

BADULESCU AURELIAN – prezent

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN – prezent

PODAR MARIAN VASILE – prezent

CALENTARU NASI – prezent

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Buna ziua. Suntem la 9edinja comisiei juridice din data de

12.12.2022, ora 11.20. Sunt prezen{i 8 membri din totalul de 9 membri,
avem cvorum pentru desfa9urarea 9edintei.

Pe ordinea de zi ini+iala avem 4 proiecte iar pe ordinea de zi
suplimentara, 1 proiect.

va supun la vot ordinea de zi cu cele 5 proiecte.

Cu 6 voturi pentru, 0 abtineri gi 0 voturi Tmpotriva ordinea de zi a fost
aprobata.
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Ordinea de zi a comisiei:

1. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea
destinatiei de locuinta de necesitate pentru locuintele care sunt 100cyo

proprietatea Municipiului Bucure9ti, rezultate din Certificatele de vacanta
succesorala

2. Proiect de hotarare privind modificarea §i completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 343/2022 privind
aprobarea Proiectului Pilot “Sprijin pentru locuin la” in vederea acordarii
unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru familiile carora li s-au
repartizat locuin+e sociale Tn blocul situat Tn b-duI Prelungirea Ghencea,
nr. 322 - 326, sector 6

3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere dintre
Sectorul 2 al Municipiului Bucure§ti Pi Municipiul Bucure§ti privind
realizarea de catre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti a documenta+iilor
cadastrale, urbanistice, tehnico – economice si a unui studiu de
fezabilitate avand ca obiect reconfigurarea intersectiei 9i a pasajului
Doamna Ghica – Colentina si de modernizare a caii de rulare tronson
dublu tramvai existent si de realizare tronson dublu tramvai nou, rezultand
un traseu final cuprins Tntre Bd. Dirnitrie Pompei – calea ferata – §oseaua
Petricani – Bd. Lacul Tei – strada Doamna Ghica – Soseaua Pantelimon
– Bd. Chi§inau – Bd. Basarabia – §oseaua Vergului, inclusiv
amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrarilor
mentionate (intersectii/artere de circulatie 9i retele 9i dotari tehnico –
edilitare) pe o lungime de 12,2 km, pe raza administrativ – teritoriala a
Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti

4, Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 5 al Municipiului Bucure9ti sa hotarasca cu privire la
Tnfiin+area Administratiei Dezvoltare Urbana Sector 5, institutie publica cu
personalitate juridica Tn subordinea Consiliului Local al Sectorului 5

5. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la Tncheierea unui protocol de
cooperare Tntre Consiliul Local al Sectorului 1 9i Arhiepiscopia Romano –
Catolica Bucuresti

Punctul 1 - Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 418/26.07.2018
privind stabilirea destinajiei de locuinla de necesitate pentru
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locuinjele care sunt 100% proprietatea Municipiului Bucure9ti,
rezultate din Certificatele de vacanta succesorala

Acest proiect de hotarare a fost initiat de consilierii generali, care au
sernnat referat de aprobare, la docurnenta+ie este 98 raport de specialitate
de la Direcjia Patrirnoniu, Direcjia Spatiu Locativ 9i cu Alta Destinatie 9i
AFI

Daca sunt interven Iii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu,
supun la vot proiectul.

Cu 7 voturi pentru, 0 abjineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil .

Punctul 2 - Proiect de hotarare privind modificarea gi
completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 343/2022 privind aprobarea Proiectului Pilot “Sprijin pentru
locuinla“ in vederea acordirii unui ajutor financiar pentru plata
chiriei pentru familiile carora li s-au repartizat locuin+e sociale Tn

blocul situat in b-duI Prelungirea Ghencea, nr. 322 - 326, sector 6

Acest proiect de hotarare a fost initiat de consilierii generali, care au
semnat referat de aprobare, la documenta+ie este 9i raport de specialitate
de la Directia Investitii si DGASMB.

Daca sunt interventii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu,
supun la vot proiectul.

Cu 8 voturi pentru, 0 abtineri Pi 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Punctul 3 - Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de
asociere dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti 9i Municipiul
Bucure9ti privind realizarea de catre Sectorul 2 al Municipiului
Bucure§ti a documentatiilor cadastrale, urbanistice, tehnico –
economice si a unui studiu de fezabilitate avand ca obiect
reconfigurarea intersecjiei 9i a pasajului Doamna Ghica – Colentina
si de modernizare a caii de rulare tronson dublu tramvai existent si
de realizare tronson dublu tramvai nou, rezultand un traseu final
cuprins intre Bd. Dimitrie Pompei – calea ferata – 9oseaua Petricani
– Bd. Lacul Tei – strada Doamna Ghica – Soseaua Pantelimon – Bd.

Chi9inau – Bd. Basarabia – §oseaua Vergului, inclusiv
amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrarilor
menjionate (intersecjii/artere de circulajie 9i rejele 9i dotari tehnico
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– edilitare) pe o lungime de 12,2 km, pe raza administrativ – teritoriala
a Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti

Acest proiect de hotarare are ata§at acordul de asociere, a fost
initiat de Primarul General, care a semnat referat de aprobare, la
documenta+ie este 9i raport de specialitate de la Directia Investitii 9i
Direcjia Transporturi .

Daca sunt interven+ii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu,
supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 3 abtineri Pi 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil .

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind Trnputernicirea expresa a
Consiliului Local Sector 5 al Municipiului Bucure§ti si hotarasca cu
privire la Tnfiinjarea Administrajiei Dezvoltare Urbana Sector 5,
institujie publica cu personalitate juridica Tn subordinea Consiliului
Local al Sectorului 5

Acest proiect de hotarare a fost initiat de Primarul General, care a
semnat referat de aprobare 9i raport de specialitate de la Direc+ia
Transporturi.

Daca sunt interven+ii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu,
supun la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 2 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Proiect suplimentar:

Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 1 si hotarasca cu privire la incheierea unui
protocol de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 9i
Arhiepiscopia Romano – Catolica Bucure9ti

Acest proiect de hotarare a fost initiat de Primarul General, care a
semnat referat de aprobare 9i raport de specialitate de la Direc+la Cultura,
Tnvatamant, Turism. Sunt atasate documentele de la Consiliul Local al
sectorului 1

Daca sunt interventii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu,
supun la vot proiectul.

4



Cu 6 voturi pentru, 2 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avlzul este
favorabil .

va multumesc pentru prezen A.
Declar sedinta Tnchisa.

Sedinta s-a Tncheiat Ia ora 11.45,

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfa§urat §edinta.

Pre§gdinte
Rigu '4warei Daniel

Secrqtjr
Badiu/A+drei
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