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

Discutarea proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi a 9edintei
CGMB din data de 27.02.2021 9i punctul 1 de pe ordinea de zi a 9edinjei
CGMB din 28.04.2021.
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 27.04.2021,la punctele 4, 10, 13,15 9i punctul 1 de pe ordinea
de zi a §edintei CGMB din 28.04.2021.

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public
al municipiului Bucure9ti Tndomeniul privat al municipiuluiBucure9ti a unor

construcIii din cadrul SpitaluluiClinic de Urgenla pentru Copii “Grigore

Alexandrescu”,
Punctul

Tn vederea casarii, demolarii §i valorificarii

10 - Proiect

de

hotarare

privind

aprobarea

utilizarii

temporare a unei parji din parcajul situat in Piata Constitujiei, sector 5, in
vederea organizarii unui centru de vaccinare de tip drive-throughde catre
Administra+ia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale Bucure9ti
1

Punctul 13 - Proiect de hotarare privindtransmiterea strazii Garlei 9i
a strazii Madrigalului din administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti - Administratia Strazilor Tn administrarea Consiliului Local al
Sectorului 1
Punctul 15 - Proiect de hotarare privind desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri Tn
Comisia pentru Tndrumarea 9i supravegherea comisiilor organizate la nivel
de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2003

Punctul 1 de pe ordinea de zi din 28.04.2021 - Proiect de hotarare
privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti Tnadministrarea ConsiliuluiLocal Sector 6 a imobiluluisituat Tn
Bd. Timi§oaranr. 101E, sector 6
(

Doamna Munteanu Paraschiva – Directia Patrimoniu
Punctul 4 a fost inijiat de Direcjia Patrimoniu la solicitarea Spitalului
Grigore Alexandrescu. Spitalul aparjine domeniului public al Municipiului

Bucure9ti 9i pentru a obtine autorizatia de construire aveau nevoie de

avizul proprietarului pentru demolarea unor corpuri de cladire §i edificarea

unuia nou. Au propus prin certificatulde urbanism demolarea mai multor
corEluri de cladiri vechi care numai corespund necesitatilor actuale 9i de
viitor ale spitaluluidan9ii avand Tn noul proiect o colaborare cu Banca
Mondiala. Conform prevederilor Codului Administrativ pentru demolarea
constructiilor Tnaintede a fi demolate trebuie trecute bunurile din domeniul
public in domeniul privat.
(

Domnul Consilier Covaci Florin
Multumimfrumos. Acolo este vorba de un contract de dezvoltare cu

Banca Mondiala9i acesta este un pas prealabilpentrua obtineacea

finantare. Supunem la vot punctul 4.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul

10 -

Proiect

de hotarare

privind aprobarea

utilizarii

temporare a unei parji din parcajul situat TnPiaja Constitutiei, sector 5, in
vederea organizarii unui centru de vaccinare de tip drive-throughde catre
Administra+ia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale Bucure9ti

Doamna Monicasarbu - ASSMB
2

in acord cu strategia de vaccinare la nivel najional 9i cu legislajia

incidenta dorim sa initiem acest proiect privind Tnfiinjarea unui centru de
vaccinare drive-through Tntr-0 parte a parcajului situat TnPiaja Constitujiei.

ASSMB este implicataTnaceste activitatide vaccinare prin centreledeja
deschise operationalizate de catre Primaria capitalei prin ASSMB, la Circul
Metropolitan, astfel Tncat deschiderea unui al doilea centru de vaccinare
ar fi parte a acestui efort comun de lupta Tmpotriva pandemiei, Tmpreuna
cu Directia Patrimoniu 9i Directia Transporturi din cadrul PMB am ini+iat

acest proiect. Ne propunem sa avem un circuit unidirec+ionalTn spajiul

alocat cu patru puncte de vaccinare 9i sa fim pregatili ca 9i la celelalte
doua centre deja operajionalizate sa asiguram de luni pana program 8-20,

astfel Tncatsa se vaccineze cat mai multepersoane Tnacest centru.

Domnul Consilier Covaci Florin
va multumim.Salutam initiativasi am vrea sa vedem cat mai multe

(

centre de acest tip. Cred ca ar trebuisa ne adresam nu numaizonelor
centrale 9i sa mergem 9i spre perifericul cu astfel de inijiative. Ma gandesc

ca putem face parteneriate cu anumite centre comerciale, pentru ca
beneficiaza de parcari foarte mari.
Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian
Nu cumva Piaja Constitutiei este parte din angajamentul nostru cu
UEFA legatde fan zone. Acel campionatse desfa9oara peste doua luni,
nu prea Tntelegcam cum ar putea sa funcjioneze 9i un fan zone 9i un
centru de vaccinare, 'in acela§i loc.

(

Doamna Munteanu Paraschiva – Directia Patrimoniu
Acel proiect cu UEFA nu se va mai jine in Piaja Constitutiei.
Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian
Este un eveniment pe care Romania iI organizeaza pentru prima
oara. sa fie singurul ora9 din 16 care nu are fan zone? Sunt total de acord
sa avem centru de vaccinare ideea este ca nu putem pune fix in acela9i
loc. Romania 9i-a asumat 9i acum cateva saptamani, ca vom !ine Tn
continuare campionatul european. Orice competijie organizata de UEFA
are 9i ceea ce se cheama fan zone, care pentru ora9 este foarte
importanta, pentru ca transmite catre Europa diverse chestii despre ora9ul
tau, despre valorile ora9ului, este o chestiune de promovare extraordinara.
O blocam singuri, ca sa punem fix in acela9i loc centru de vaccinare.

3

Domnul Consilier Covaci Florin
As vrea ca cineva de la DirectiaCultura sa ne lamureasca, Tnainte
de a vota proiectul. Nu putem face doua lucruri Tn acela9i loc.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Pentru fan zone se va lua o decizie fermi in privintanumarului de

participanli a9a cum prevede legislajia,astazi noi suntemTntr-osituajie

trista, discutam astazi aici sa nu facem primul centru mobilde vaccinare
Pfizer, la liber prin care populajiasa se vaccineze ca ulteriorsa modificam
sa venim cu un proiect de hotarare Tn Consiliul General. Noi astazi nu
putem sa ne gandim ca nu facem centru de vaccinare pentru ca ulterior la
o alta data vom face acolo fan zone.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian
Ma refer la locatie, nu la ideea de centru.

(

Domnul Consilier Covaci Florin

Problemaeste de suprapunerenu e vorba de prioritaIi.

zone.

(

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian
Daca vom face centru si UEFA ne transmite ca vrea sa faca fan

Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
M-a9 bucura. Sunt sigur ca vom gasi Tmpreunacu ConsiliulGeneral
9i Primaria vor gasi o solujie. Au fost luate Tn calcul mai multe locajii pentru
fan zone. Pia{a Constitujiei este printrecea mai buna. Artrebui sa sprijinim

cu toti aceasta campanie de Tnfiintarea acestor centre. Eu voi da tot
concursul.

Domnul Consilier Covaci Florin
Domnule Olteanu nu se pune problema de prioritati, e clar ca

aceasta este prioritateapentruConsiliulGeneral, nu e Ioc de indoiala,

atata timp cat domnul viceprimar ne spune ca nu exista sarcini ca sa zic
a9a 9i nu s-a luat nicio decizie putem Tn momentulacesta sa prioritizam
acest demers 9i ulteriorsa revenimasupra deciziei daca acel fan zone va
fi posibil de facut conform restric+iilorcare vor fi la momentulrespectiv.
Domnul Consilier Neacsu Lazar
4

Poate facem la Sala Polivalenta.

Doamna Consilier Mardarovici Diana
Pentru toli cei care ne privesc este important sa transmitem un
mesaj, prioritateanumarul 1, astazi este vaccinarea ca sa putem reveni la
o viata normala, sa ne putem reveni din toate punctele de vedere
Tncurajam toli bucure9tenii, oriunde ar fi ei sa gaseasca cel mai apropiat
centru de vaccinare si sa se vaccineze.

(

Domnul Consilier Covaci Florin
Este o oportunitate foarte buna, avem nevoie de cat mai multe astfel
de centre 9i cu siguran@ acest centru fara programare o sa contribuie la
vaccinarea Tnnumar cat mai mare. Supunem la vot punctul10.
Cu 8 voturi pentru 9i 1 abjinere avizul este favorabil.
Punctul 13 - Proiect de hotarare privind transmiterea strazii Garlei gi
a strazii Madrigaluluidin administrarea Consiliului General al Municipiului

Bucuresti - AdministratiaStrazilor Tn administrarea ConsiliuluiLocal al
Sectorului 1

Aceste transferurifac obiectulunei reamenajaria promenadei pe
care Primarul sectorului 1 doreste sa o realizeze. Este initiativafoarte
buna care ajuta la regenerarea urbana 9i de relaxare pentru cetateni Tn
perioada aceasta Tn care avem nevoie de mult mai muttspajiu in care
putem sa ne mi9cam. Daca sunt alte observatii? De la Directia Patrimoniu
va rog frumos sa prezentaji pe scurt speta.
(

Doamna Munteanu Paraschiva - Directia Patrimoniu
Directia noastra a inijia acest proiect Tntrucattransmiterea unui drept
de administrare unei entitali se realizeaza numai prin hotarare de consiliu

general. Nu se putea face un transferTntreConsiliullocal sector 1 9i

Administratia Strazilor Tntreaceste entitati si din acest motiv a fost necesar

sa initiemproiectulde hotarare.
Domnul Consilier Covaci Florin

Am Tnteles.Acesta este mecanismul
legalprin care se face

transferul dreptuluide administrare.

Doamna Munteanu Paraschiva - Directia Patrimoniu
Conform Codului Administrativ.
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Domnul Consilier Covaci Florin

Exista observatii? Daca nu sunt supunem la vot punctul 13.
Cu 7 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva, 1 ab+inere avizul este favorabil.

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind desemnarea a trei

reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri Tn
Comisia pentru indrumarea 9i supravegherea comisiilororganizate la nivel

de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002. Trebuie sa avizarn
Tnfiin+areaacestei comisii, pentru Legea 550. Supunem la vot.

Cu 6 voturipentru,2 voturiTmpotriva
, 1 abjinereavizuleste

favorabil.

Ultimul punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti Tnadministrarea Consiliului Local Sector 6 a imobiluluisituat Tn
Bd. Timisoara nr. 101E, sector 6. Este un proiectde hotararecare o sa fie

(

in 9edin+aaceea cu bugetul,dar ca sa eficientizam9i sa nu facem doua
9edinte o sa va propun dezbateri. O sa ii rog pe cei din Direc+ia Patrirnoniu
sa ne prezinte speja.

Doamna Munteanu Paraschiva
Proiectul de hotarare a fost initiate Directia Patrimoniu, ca urmare a
solicitarii Consiliului Local sector 6, in vederea edificarii unui spital.
Imobilul aparjine domeniului public al municipiului Bucure9ti, intabulat cu
valoare de inventar. Are toate datele astfel ca putem sa iI transmitem din
administrarea CGMB Tn administrarea CL sector 6, in vederea edificarii

acestui spital.
(

Domnul Consilier Covaci Florin

Vorbimde un teren destulde mare, vorbimde 33.328mp, cu o

valoare de inventar de 27.428.924 mii lei, noi avem ni§te valorificari pe
care o sa trebuiasca sa ni le facem. E vorba de un transfer TntreUAT-urile
locale. Avem vreo informatie cu privire la fondurile disponibile pentru
realizarea acestui spital? §tim ceva de la Primaria sectorului 6?

Doamna Munteanu Paraschiva
Pentru edificarea acestui spital, fondurile vor fi puse la dispozijie de
catre sectorul 6.
Domnul Consilier Covaci Florin
6

Ei au prezentat o nota prin care susjin acest proiect din punct de
vedere financiar?
Doamna Munteanu Paraschiva
Nu am primit o astfel de nota.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Nu cred ca are cum sa ne prezinte un studiu de oportunitatesau un
proiect tehnic pentru ca nu au terenul 9i nu pot demara cheltuielile, undeva

unde nu exista drept de administrare. Primul pas este darea Tn
administrare. E posibil sa fii fost prins Tnbuget.

(

Domnul Consilier Vigheciu Adrian Nicolae
Voiam sa va Tntrebdaca nu cumva acolo exista un proiect de

construcjie pentrulocuinje sociale?

Doamna Mandescu C3amelia– Directia Patrimoniu

Din datele de+inutepana Tn prezent de Directia Patrimoniu, rezulta ca nu
exista, avem un raspuns de la DirectiaGenerala de Investijii,in care ni
se comunica ca nu are prevazute 9i nu deruleaza proiecte de investitii

care sa afecteze terenul Tn cauza.

Domnul Consilier Covaci Florin
Deci nu avem sarcini.

(

Domnul Consilier Vigheciu Adrian Nicolae
Exista un articol care sa prevada perioada de timp pana Ia care Ti
dam un ragaz primaruluide la sectorul 6?
Domnul Consilier Covaci Florin
Eu nu am observat.
Domnul Consilier Viqheciu Adrian Nicolae
Vi se pare in regula sa facem un amendament? 12 lunisau... ... .
Doamna Consilier Mardarovici Diana
12 luni nu mi se pare rezonabil.
Domnul Consilier Viqheciu Adrian Nicolae
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Dupa cum bine 9tili Tnceperea unei investitii nu Tnseamna semnarea
contractului de executie.

Doamna Consilier Mardarovici Diana
Corect, dar nu mi-a9 dori amendamente prea ambigue, care sa nu
specifice ce inseamna Tnceperea investitiei, fie specificam foarte clar Ia ce
ne referim cu Tnceputul, Ie dam un termen care sa fie mai rezonabil, daca
facem o formulare ambigua. Mai ales ca multe dintre aceste termene chiar

nu depindde ei.

Domnul Consilier Viqheciu Adrian Nicolae
Concret. Nu a9 vrea sa blocam alte potenjiale proiecte acolo. O sa
fie un teren transferat sine die si sectorul 6 sa nu se Tnvredniceascasa
finalizeze.
(

Domnul Consilier Covaci Florin
Domnul Vigheciu aici noi putem sa cerem un raport.
Domnul Consilier Vigheciu Adrian Nicolae
Din practica anilor, din momentulTncare un consiliul local de sector
solicita CGMB se da un termen. Colegii de la Direcjia Patrimoniu 9tiu mai
bine decat mine acest lucru 9i pot sa confirme. sa facem un amendament,

princare sa stabilimde la ce data panaIa ce data.

Doamna Consilier MardaroviciDiana
Din injelegereamea amendamentelese potface doar Tnplen.
(

Domnul Consilier Vigheciu Adrian Nicolae
§tiu lucrul acesta, dat voiam sa propun comisiei.
Domnul Consilier Covaci Florin
Mai considera cineva oportun acest amendament?
Domnul Viceprimar Buiduveanu Stelian
Noi nu vorbim aici de o asociere.
Domnul Consilier Lazar Neacsu
Tidam un termen de 18 luni. Pana Ia 9edinja de miercuri sa depunem

amendamente.Are dreptatedomnuldirectordaca TIdam 9i nu face nimic
pe urrnatorii 5 ani, o sa primeasca amenda ca nu iI Tntre+ine.Sunt cazuri
8

actuale.
Domnul Viceprimar Bujduveanu Stelian
Consider ca un termen Tncazul de fa9a nu ar fi oportun pentru ca nu
este o asociere. Este un proiectde hotarare de dare in administrare.E Un
proiect de investijie, sunt proiecte care au fost Tncepute de vechea
adrninistratie, care nici pana astazi nu s-a sapat groapa 9i suntem la stadiu
de hartii. Nu a9 da un termen pentru ca terenul respectiv, pentru ca in
realitate Tnhotararea de consiliu scrie destina+ia pentru care se preia acest

teren Tn administrare9i daca nu se respecta acea destinajie automat
terenul se TntoarceIa noi. Este un articolclasic care se introducein toate
hotararile de consiliu de dare in administrare

(

Domnul Consilier Olteanu Marian Cristian

Nu trece nimic automat inapoi, amendamentele se pot face din

momentul Tncare s-a publicat ordinea de zi 9i un proiect este pus pe acea
ordine de zi. Putem face amendament Ia el din acel moment. Nu se fac
doar Tn 9edinta de plen. in 9edin{a se supun votului plenului.

Doamna Consilier Mardarovici Diana
Se poate face amendament dar nu se voteaza Tncomisie.
Domnul Consilier Olteanu Marian Cristian
Putem sa discutam un amendament si daca noi 9 suntem de acord
cu el sa ni-I asumam sa iI prezentam ca 9i amendament al comisiei Tn
plen. Aceasta era propunerea mea.
(

Doamna Consilier Mardarovici Diana
Cred ca reiese ca nu toti cei 9 suntem de acord. in calitatea noastra
de consilieri putem sa iI Tnaintam mai departe, daca este cazul.
Domnul Viceprimar Bujduveanu Stelian
TIfelicit pe colegul Cristian Olteanu, pentru ca vrea sa avem
unanimitate 9i a9 propune sa Tncepemcu proiectul de buget, sa sustinem
cu toli proiectul 9i sa fie exact acest prim semnal.

DomnulConsilierLazar Neacsu
Daca susjineji amendamentele noastre, cu mare drag.
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Domnul Consilier Covaci Florin
Am luat Tncalcul acest amendament, din pacate nu exista consens
pe care putem sa TI agream acum. Daca vreti sa iI supuneti la vot Tn

CGMB, chiarva rog.

Supunem la vot proiectul de hotarare - Proiect de hotirare privind

transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti Tn administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului

situat TnBd. Timisoara nr. 101E, sector 6

Cu 6 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva , 2 ab+ineri avizul este favorabil.

Sedinta s-a TncheiatIa ora 12.40

(

Presedinte

Secretar

(;oVaci Florin

Mardarovici Diana
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