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Sedinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

Discutarea proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi a 9edinjei
CGMB din data de 26.02.2021.

Domnul Consilier Covaci Florin
Ordinea de zi a sedintei Comisiei de Patrimoniu este urmatoarea
Proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB

din data de 26.02.2021,la punctele 9, 10, 11,13:
9.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea
procedurilor de expropriere pentru suprafaja de 122 mp secjiune din
terenul proprietate privata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr.
cadastral 229173, suprafaja de 24 mp, secjiune din terenul proprietate
privata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 234271 9i
suprafaja de 25 mp, secjiune din teren proprietate privata de la adresa Str.
Fabrica de Glucoza nr. 6-8, nr. cadastral 235780 (fost nr. cadastral
217344) , situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Largire
§oseaua Fabrica de Glucoza Tntre Strada Barbu vacarescu 9i Strada
Petricani – Tronson l”, in vederea continuarii lucrarilor de interes public
local
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10.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 138/30.06.2015 privind declan9area
procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Penetrajie Prelungirea
Ghencea – Domne9ti 9i Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre str. Bra9ov
9i Terminal Tramvai 41 ” in vederea efectuarii lucrarilor de interes public
local

11.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 27/12.02.2015 privind declan9area
procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Largire §oseaua Fabrica de
Glucoza Tntre Strada Barbu vacarescu 9i Strada Petricani – Tronson l” in
vederea efectuarii lucrarilor de interes public local

13.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al
Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Sentin jei civile nr.
2283/16.03.2018 9i a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, respectiv cota
5/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 7 situat Tn

Bucure9ti, str. Nicolae Paulescu (fosta Intrare Demostene), nr. 59A, sc. B,
et. 1, sector 5 si transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei
Fondului Imobiliar.

Proiect de hotarare suplimentar:
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii

asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului
de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 Tncheiat Tntre Municipiul Bucure9ti 9i
McDonald’s Romania( actual PREMIER RESTAURANTS ROMANIA
S.R.L.)

Mai fac 9i eu un anunt pe grupul nostru domnul Neac§u Lazar a
transmis ca are probleme cu semnalul 9i nu se poate conecta dar voteaza
„pentru” la toate proiectele aflate pe ordinea de zi a 9edintei comisiei de
patrimoniu. La inceputul 9edintei domnul Neac9u s-a conectat dupa care
a pierdut semnalul. Se va consemna Tn procesul verbal al 9edintei votul
domnului Neacsu.

Punctul 9 Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr. 126/28.03.2018
privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafaja de
122 mp secjiune din terenul proprietate privati de la adresa Str.
Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafaja de 24 mp,
secjiune din terenul proprietate privata de la adresa Str. Fabrica de
Glucozi nr. 7, nr. cadastral 234271 9i suprafaja de 25 mp, secjiune
din teren proprietate privata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr.
6-8, nr. cadastral 235780 (fost nr. cadastral 217344) , situate pe
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amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Largire §oseaua Fabrica
de Glucozi Tntre Strada Barbu vacarescu §i Strada Petricani –
Tronson l“, in vederea continuarii lucrarilor de interes public local.

Avem doua imobile care urmeaza sa fie expropriate. Daca aveti
Tntrebari?

Cu 8 voturi pentru , 0 ab+ineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este favorabil

Punctul 10 Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr. 138/30.06.2015
privind declan§area procedurilor de expropriere pentru imobilele
proprietate privati situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate
publici „Penetra jie Prelungirea Ghencea – Domne§ti 9i Supralargire
Bulevardul Ghencea intre str. Bra§ov 9i Terminal Tramvai 41” in
vederea efectuarii lucrarilor de interes public local

Se refera Ia o modificarea a anexei, deci banii au fost deja alocati
din 2018 9i 2019 pentru acest proiect, este o modificare a pretului unui
mobil 9i noi acuma modificam anexa ata9ata acestui proiect, banii au fost
deja aloca Ii .

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
Buna ziua. Primul tronson al acestei lucrari care inseamna 51 de

imobile din totalul imobilelor proprietate privata Tnscrise Tn anexa Hotararii
din 2019 pentru 51 de imobile sunt deja, care fac obiectul pentru aceasta
sectiune ce fac obiectul aceste modificari de astazi sumele sunt
consemnate deja in Banca pentru 42 dintre acestea sunt deja efectuate 9i
platile, ceilalti doar pentru ca mai au documente de depus la comisie, de
aceea nu si-au Tncasat. Proiectul de hotarare de astazi se refera la
modificari cateva plati de TVA 9i mici modificari sunt Tnscrise Tn raportul
de specialitate pentru fiecare pozitie, ce feI de modificari. Exista doar
modificari Tn minus 9i nu modificari Tn plus acolo unde sunt modificari de
de sume. Ele provin doar din cadastre Ia momentul Ia care s-a intocmit
hotararea nu existau masuratori cadastrale pentru unele dintre ele Tntre
timp s-au facut masuratorile cadastrale, au rezultat suprafetei mai mici 9i
ca atare si SLime de bani mai mici.

Domnul Consilier Covaci Florin
Au fost niste actualizari si ale documentelor care au adus cu sine si

modificari ale pre+urilor9i aici ati mentionat 9i de cotele respective de TVA.
Daca tot suntem la subiectul acesta a9 vrea sa marchez 9i eu faptul

ca cetatenii se plang, cetatenii din zona respectiva se plang ca lucrarile se
desfa9oara foarte Tncet 9i a9 vrea sa 9tiu daca noi Comisia de patrimoniu
9i respectiv Directia de Patrimoniu daca putem sa facem ceva sa
urgentam lucrurile in directia aceasta.
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Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Pentru acest prim tronson din cate 9tiu, Directia Investitii sunt cei

care se ocupa de acest proiect, din cate 9tiu s-au luat 9i deja 9i autorizatiile
de demolare, acolo unde au necesitat demolari, de ce nu se lucreaza sau
daca se lucreaza Tntr-un ritm mai pujin alert n-a9 putea sa va spun, pentru
primul tronson, pentru celalalt tronson Tntai trebuie sa consemnam sumele
de bani 9i apoi sa facem exproprierile. Dupa cum 9titi bugetul municipiului
Bucure9ti Tnca nu a fost aprobat 9i oricum este prioritate pentru bugetul
pe acest an.

Domnul Consilier Viqheciu Adrian Nicolae
Ma bucur sa aud ca to Ii suntem de acord cu acest proiect. Acest

proiect este foarte important 9i pentru mine raspunsul este clar Tn privinta
faptului ca toli vom vota Tmpotriva anularii PUZ-ului sector 6.

Domnul Consilier Covaci Florin
vot pentru punctul nr. 10 Proiect de hotarare pentru modificarea

Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
138/30.06.2015 privind declan9area procedurilor de expropriere
pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publici „Penetra jie Prelungirea Ghencea –
Domne9ti 98 Supralirgire Bulevardul Ghencea Tntre str. Bra9ov gi
Terminal Tramvai 41 “ in vederea efectuarii lucrarilor de interes public
local

Cu 8 voturi pentru, 0 abtineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este favorabil
Punctul 11 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 27/12.02.2015
privind declan9area procedurilor de expropriere pentru imobilele
proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate
publica „Largire §oseaua Fabrica de Glucoza intre Strada Barbu
vacirescu 9i Strada Petricani – Tronson l“ in vederea efectuarii
lucrarilor de interes public local

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Aici este vorba doar de plata de TVA 9i nimic altceva, aici

exproprierile sunt finalizate, banii consemnaji numai ca cei care detineau
imobile Tn zona respectiva sunt platitori de TVA 9i doar pentru plata de
TVA

Domnul Consilier Covaci Florin
Supun la vot punctul nr. 11 Proiect de hotarare pentru

modificarea Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
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nr. 27/12.02.2015 privind declan9area procedurilor de expropriere
pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica „Largire §oseaua Fabrica de Glucoza Tntre
Strada Barbu vacarescu 98 Strada Petricani – Tronson l“ in vederea
efectuarii lucrarilor de interes public local

Cu 8 voturi pentru, 0 abjineri 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure§ti a bunului imobil ce face obiectul
Sentin jei civile nr. 2283/16.03.2018 §i a Deciziei civile nr.
3496/A/22.10.2018, respectiv cota 5/8 din dreptul de proprietate
asupra apartamentului nr. 7 situat Tn Bucure9ti, str. Nicolae Paulescu
(fosta Intrare Demostene), nr. 59A, sc. B, et. 1, sector 5 9i
transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei Fondului
Imobiliar.

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

Punctul suplimentar de pe ordinea de zi - Proiectul de hotarare
privind aprobarea prelungirii valabilitijii asocierii cu 90 de zile pentru
4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr.
1941/C/25.09.'1995 incheiat Tntre Municipiul Bucure9ti ;i McDonald’s
Romania( actual PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.)

Deci avem aici aceea9i situatie pe care am avut o in decembrie, in
care se prelunge9te acest contract cu inca 90 de zile daca nu ma Tn9el o
sa mai expire ceva Tn curand tot pe subiectul acesta. Doamna Per9unaru
de ce nu refacem contractul, de ce nu iI facem cum trebuie? sa nu mai
tot prelungim a9a acest lucru.

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Ne dorim 9i noi numai ca s-a constituit o comisie dupa cum 9titi 9i

am scris 9i Tn raportul de specialitate a fost constituita o comisie prin
Dispozi jie de primar cu membri ai direcjiei juridic, monitorizare 9i membri
inclusiv din partea Cabinetului Primarului General 9i au analizat Tnsa
avem nevoie de aceasta prelungire ca nu s-a ajuns la concluzia finala
inclusiv Tn ceea ce prive9te sumele platite de McDonald's raportat Ia.....
aici se poarta discutii Ia cat au Tncasat dan9i Ia contract. Comisia ar dori
sa mareasca acel procent de 1,5 ca sa iI putem mari 9i va daji seama ca
vrem sa aducem cat mai multe venituri la municipalitate, dar ca sa putem
mari trebuie sa avem la baza si un studiu si sa ai discutat inclusiv daca am
putea Ia un moment dat un expert contabil sa faca aceste verificari
raportat la Tncasarile din 97 pana acum, daca 9i Tn ce condijii astazi acel
1,5 ar putea fi transformat Tn 2,5, in 3, in 4, dar trebuie sa avem la baza
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un studiu care sa fundamenteze orice modificare, va trebui o negociere
ulterior cu actualul SC Premier, fost McDonald's.

Domnul Consilier Covaci Florin
Este un contract greu, trebuie analizat noi o sa iI prelungim pana

cand aceasta comisie de analiza 9i expertiza va reu9i sa finalizeze acest
contract. Contract oricum ar fi el este destul de benefic pentru
municipal itate.

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Este destul de benefic nimeni nu T9i dore9te ca privatii sa nu

continue. Este un contract din 97- 98, este o altfel de legislatie pe care sa
TI aduci Tn prezent, de aceea avem nevoie de inca aceste 90 de zile.

Domnul Consilier Covaci Florin
Comisia aceasta cui raporteaza? Am putea sa Ti invitam 9i pe ei? Nu

este o chestiune ideala aceasta prelungire.

Doamna Consilier Mardarovici Diana
in decembrie ni s-a spus ca se va renegocia, suntem iara9i aici.

Daca se piune problema unei prelungiri sa se vina 9i cu planul „B”, adica
nu prelungim 9i care sunt consecintele, aceea9i comisie. Pentru ca nu
exista un singur privat, nu mai e ca in 97 nu e doar McDonald's pe lume
9i daca putem negocia 9i sa Tncepern o negociere cu alti avern tot dreptul
din lume sa negociem 9i cu alte restaurante similare daca sunt dispuse sa
ne de-a mai multi bani 9i sa Tncheiem toata tara9enia pentru ca pur 9i
simplu McDonald's din punctul meu de vedere profita de aceste prelungiri
9i eu va spun acum ca e o noua prelungire nu mai votez decat daca vine
comisia sa fmi spuna ok noi avem oferta 9i de la ... ...nu vreau sa
mentionez acuma branduri ca sunt 1 .000 de restaurant, avem varianta „B“
in care gata le spunem McDonald's din 97 pana acuma ne despartim
prieteni 9i Tncercam sa iI dam Tn piata libera pentru ca se profita. Le Tnteleg
ratiunile economice, Tnteleg sa ne despar+im prieteni atunci dar nu putem
sa mergem din 90 in 90 de zile. Eu numai votez prelungirea acestui
contract .

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Vorbim de un contract de asociere din 97- 98 asociere prin care pe

municipalitatea a intrat cu ni9te terenuri, parte din aceste terenuri au fost
retrocedate pe Legea 10 sau Legea 18 9i au fost achizitionate de fostul
McDonald's actual S.C. Premier pe terenurile respective SC MacDonald
a construit, construc+iile Hind in proprietatea SC McDonald's actual S.C
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Premier, ca noi sa putem sa le scoatem la licitajiile ele nu sunt libere de
sarclnl.

Doamna Consilier Mardarovici Diana

Eu vreau de la dumneavoastra planul B cu toate consecintele de
rigoare. Vreau un plan juridic cum ie9im din acest contract. Haideti sa
calculam cat ne costa sa iesim din acest contract. trebuie sa avem aceasta
optiune pentru ca astazi practic fmi spuneti ok 9i daca Consiliul spune nu
ce se Tntampla? Tot acolo ajungem sa desfacem contractul. Ei trebuie sa
9tie ca, Consiliul nu este dispus 9i sa ii punem 9i pe ei in dificultate,
probleme nu T9i dore9te nimeni, dar nu trebuie sa mearga pe premisa ca,
Consiliul nu are Tncotro. Vreau sa vedem optiunile noastre din punct de
vedere juridic 9i impactul financiar.

Domnul Consilier Covaci Florin
Aceasta comisie ar trebui sa ne raporteze 9i noua informatii nu doar

sa ne ceara prelungirea termenelor.
Supun la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii

valabilita Iii asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac
obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 Tncheiat intre
Municipiul Bucure9ti 9i McDonald’s Romania( actual PREMIER
RESTAURANTS ROMANIA S.R. L.)

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere 9i 2 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I

A fost prezentata comisei adresa DATJ 1183/23.02.2021.

Presedinte

Covaci Florin

Secretar
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