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§edinja comisiei s-a +inut online Tn conformitatecu prevederile

HCGMB nr.94/2020.

Domnul consilier Covaci Florin

Buna ziua. Avem 22 de proiecte pe ordine de zi. in grupul nostru de
wat... .aveji grupate proiectele ca sa mearga mai repede. Punctele 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, sunt certificate de vacanta succesorala,
propunerea a fost sa le blocam Tnbloc pe acestea, daca sunteti de acord,
propun sa Tidam drumul. Nu are nimeni nicio obiecjie.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1.Proiect

de

hotarare

privind aprobarea

supraetajarii

gi extinderii

construcjiei C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ”M.S.
Curie” Tnscopul maririi capacitatii Sectiei de terapie intensiva nou nascuti
6.Proiect de hotarare privindpunerea la dispozijia proiectului“Reabilitarea
sistemului de termoficare al municipiului Bucure9ti” finantat Tn cadrul
Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 prin contractul
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de finanjare

nr. 407/14.11.2020,

a terenurilor aflate Tn proprietatea

MunicipiuluiBucure9ti
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Tncheieriiunui contract de
TnchiriereTntre Municipiul Bucure9ti 9i Arhiepiscopia Bucure9tilor avand
ca obiect, plata chiriei aferente imobilului aflat pe strada 11 lunie nr. 2,
sector 4, Bucure9ti, in care Centrul MilitarZonal T9iare sediul
13.Proiect de hotarare privindtransmiterea din administrarea Consiliului
Local al Sectorului 3 in administrarea AdministratieiLacuri, Parcuri si
Agrement Bucure9ti a imobiluluisituat Tn Calea Vitan nr. 154 – 158,
sector 3

19.Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor de expropriere
pentru suprafaja de 846 mp parte din terenul proprietate privata situat Tn
Bucure9ti, str. Fantanica nr. 39, sector 2, nr. cadastral 230416, afectat de
zona de siguranIa a lucrariide utilitatepublica„Artera de circulatieTntreBduI Doamna Ghica 9i B-duI Chi9inau”, in vederea punerii Tn executare a
Sentinjei Tribunalului Bucure9ti nr. 2627/1 1.04.2019 ramasa definitiva prin
Decizia Cu4ii de Apel Bucure9ti nr. 720/18.06.2020

20.Proiect de hotarare privindmodificareaHotarariiConsiliuluiGeneral
al Municipiului Bucure9ti nr. 138/30.06.2015 privind declan9area
procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietateprivata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Penetra jie Prelungirea
Ghencea – Domne9ti9i Supralargire BulevardulGhencea Tntrestr. Bra9ov
9i Terminal Tramvai 41” in vederea efectuarii lucrarilorde interes public
local

21.Proiect de hotarare privind declararea ca bun aparjinand domeniului
public al Municipiului Bucure9ti a imobilului - teren situat Tn Bulevardul
Ghencea, nr. 45B, sector 6 9i darea Tn administrarea Consiliului Local al
Sectorului 6, in vederea derularii unor lucrari de amenajare/reamenajare
urbanistica
22.Proiect de hotirare privind transmiterea din administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti Tn administrarea Consiliului Local Sector
6 a imobilului situat Tn Bulevardul luliu Maniu nr. 11B, sector 6, in vederea

construiriiunei cre9e

23.Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea
Administrajiei Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti Tn administrarea
Direcjiei Generale de Arhitectura Peisagistica 9i Monumente de For Public

a constructiei C8 ce reprezinta parte din imobilulParcul Carol I situat Tn
strada Candiano Popescu nr. 4, sector 4
32.Proiect de hotarare privindaprobarea prelungiriivalabilitaIii asocieriicu
60 de zile pentru 4 amplasamentece fac obiectulcontractuluide asociere
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nr. 1941/C/25.09.1995 TncheiatTntre Municipiul Bucure9ti 9i McDonald’s
Romania (actual Premier Restaurants Romania SRL)
37.Proiect de hotarare prin care se ia act de Sentin ja civila nr. 22/2018

pronunIata in dosarul nr. 23387/3/2017de TribunalulBucure9ti,secjia a II
a ContenciosAdministrativ9i Fiscal
38.Proiect de hotarare privind modificarea termenelorde consemnare a
sumelor alocate despagubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce
urmeaza a fi expropriate, prevazute Ia art. 5 al Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 72/26.02.2019, Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 186/23.04.2019, Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 292/30.05.2019, in vederea continuarii

lucrarilorde interes publiclocal

39.Proiect de hotarare privind inscrierea Tn domeniul privat al Municipiului
Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanA
succesorala nr. 14/29.01.2021, situat Tn Bucure9ti, str. Sibiu nr. 15, bl. 28,
sc. 1, et. 5, ap. 31, sector 6 9i transmiterea acestuia Tn administrarea
Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
40.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al Municipiului
Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanta
succesorala nr. 01/17.02.2021, situat Tn Bucure§ti, Sos. Oltenitei nr. 67A,
bl. 1, sc. 1, ap. 4, sector 4 9i transmiterea acestuia Tn administrarea
acestuia Tn administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea

cladirilorcu Risc Seismic

41.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al

Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de

vacanta succesorala nr. 29/07.08.2020, situat Tn Bucure§ti, Aleea
Pantelimonnr. 9, bl. 6, sc.1 et. 2 ap. 24, sector 2 9i transmiterea acestuia
in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

42.Proiect de hotarare privind TnscriereaTn domeniul privat al

Municipiului Bucure9ti al bunului imobil de face obiectul Certificatelor de

vacanta succesorala nr. 1/20.01.2021 si nr. 2/20.01.2021, situat Tn

Bucure9ti,Str. Schituluinr. 9, bl. 40, sc. 1, et. 4, ap. 70, sector3 9i

transmiterea acestuia Tnadministrarea AdministratieiFondului Imobiliar
43.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al Municipiului

Bucuresti al bunului imobilde face obiectul Certificatuluide vacanta

succesorala nr. 6/01.02.2021 situat Tn Bucure§ti, Str. Becatei nr. 2, bl. R4,
sc. E, et. 5, ap. 247, sector 3 9i transmiterea acestuia Tn administrarea
Administra+iei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
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44.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul privat al

Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de

vacanta succesorala nr. 26/23.02.2021,situat Tn Bucuresti, Intr. M

Eminescu nr. 3, ap. 2, sector 2 gi transmitereaacestuia Tn administrarea

Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

45.Proiect de hotarare privind TnscriereaTn domeniul privat al

Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de

vacanta succesorala nr. 16/26.02.2021,situat Tn Bucuresti. Str. Rovine
(fosta lon Mo9) nr. 2, bl. 57B, et. 4, sc. A, ap. 17, sector 2 9i transmiterea
acestuia Tn administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea

cladirilorcu Risc Seismic

46.Proiect de hotarare privind TnscriereaTn domeniul privat al

Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Sentinjei civile nr.

9383/04.12.2020, situatTnBucure§ti, Str. Turda nr. 123, bl. 4, sc. A, et. 7,
ap. 38, sector 1 9i transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei

Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic

47.Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tndomeniul privat al Municipiului

Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanta
succesorala nr. 26/10.12.2014, rectificat prin Tncheierilede rectificare nr.
06/27.02.2020 9i nr. 11/20.04.2021, situat Tn Bucure9ti, str. Lujerului nr.

10, bl. 1 A, sc. B, et. 5, ap. 86, sector 6 9i transmiterea acestuia Tn

administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu

Risc Seismic

48.Proiect de hotarare privind TnscriereaTn domeniul privat al

Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacanla succesorala nr. 8/30.03.2021, situatTnBucure9ti,Strada Murgului
nr. 36, bl. 55A, et. 9, ap. 94, sector 3 9i transmiterea acestuia Tn
administrarea Administrajiei Fondului Imobiliar
Domnul consilier Covaci Florin

in grupul nostru de WhatsApp....aveji

grupate proiectele ca sa

mearga mai repede. Punctele39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, sunt
certificate de vacan g succesorala, propunerea a fost sa le blocam Tn bloc
pe acestea, daca sunteji de acord, propun sa ii dam drumul. Nu are nimeni
nicio obiectie.

Supun la vot proiectele 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, privind

certificatele de vacanta succesorala.

Cu 8 voturi pentru proiectele au aviz favorabil.
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O sa discutam acum grupul sentin+ecivile.
Punctul 37 - Proiect de hotarare prin care se ia act de Sentinja civila

nr. 22/2018 pronunjaH

in dosarul nr. 23387/3/2017 de Tribunalul

Bucure9ti, secIia a ll a Contencios Administrativ9i Fiscal.
Aveti observajii la acest proiect?

Domnul consilier Vigheciu Adrian Nicolae
Am o Tntrebare catre executiv. cate dosare sunt in aceasta situatie
la ora actuala sau este singurul?

Doamna Persunaru Mariana – DirectiaPatrimoniu
Este vorba de o sentinla definitivaprin care instan+aa obligat

municipiul Bucure9ti sa puna Ia dispozi+ie un teren pana Ia 100 de metri
patraji pentru un revolu{ionar, in vederea construirii unui spa liu comercial.
Pana Tn acest moment la Serviciul Concesionari exista o singura sentin@
definitiva 9i irevocabila care obliga municipiul Bucure9ti. cate astfel de

procese sunt pe roI, nu am de unde sa 9tiu.

Domnul consilier Vigheciu Adrian Nicolae
Am Tntrebat daca mai sunt alte sentinte. Am Tnteles.
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Alte sentinte definitivein acest moment nu sunt.
Domnul consilier Covaci Florin
Supunem la vot punctul 37.
Cu 8 voturi pentru proiectul are aviz favorabil.

Trecem la punctul46 - Proiect de hotarare privind TnscriereaTn
domeniul privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face
obiectul Sentin jei civile nr. 9383/04.12.2020,situat in Bucure9ti, Str.
Turda nr. 123, bl. 4, sc. A, et. 7, ap. 38, sector 1 9i transmiterea
acestuia

in

administrarea

Administrajiei

Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic.

Municipale

pentru

Daca aveti alte observatii? Daca nu, supunem la vot.
Cu 8 voturi pentru proiectul are aviz favorabil.

Grupul proiectelor privind darea TnfolosinA.

Punctul 13 - Proiect de hotarare privind transmiterea din

administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 in administrarea
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Administrajiei

Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti a imobilului

situat TnCalea Vitan nr. 154– 158,sector 3.

Este vorba de Tnfiintareaunui nou parc pentru bucure9teni. Daca
aveji alte observatii? Daca nu aveji, supunem la vot.
Cu 7 voturi pentru 9i 2 abjineri avizul este favorabil.

Trecem la punctul21 - Proiect de hotirare privind declararea ca
bun aparjinand

domeniului

public al Municipiului

Bucure9ti a

imobilului - teren situat Tn Bulevardul Ghencea, nr. 45B, sector 6 §i

darea TnadministrareaConsiliului Local al Sectorului 6, in vederea
derularii unor lucrari de amenajare/reamenajare urbanistica.
E vorba de acea parcare pentru ma9inileridicate.

Domnul consilierVigheciu Adrian Nicolae
Este proiectulcu amenajarea din faja stadionuluiGhencea.
Domnul consilier Covaci Florin

Muljumesc. Avem alte observa+iiaici? Daca nu avem va rog sa
supunem la vot.
Cu 6 voturi pentru 9i 3 ab+ineri avizul este favorabil.

Punctul 22 - Proiect de hotarare privind transmiterea din

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti Tn
administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat Tn
Bulevardul luliu Maniu nr. 11B, sector 6, in vederea construirii unei
cre§e
Avem o cre9a pentrusectorul6.
Domnul consilier Viqheciu Adrian Nicolae

Am eu o Tntrebarepentru doamna Per9unaru. Nu cumva terenul

acesta fusese luat de veche a administratie si acum se Tncearca
schimbarea destinatiei? Era vorba de o biserica?

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
va lamuresc imediat.Consiliul localsector 6 a solicitatcatre Consiliul
General transmiterea Tn administrarea Consiliuluilocal al sectorului 6 a
acestui imobilTn vederea construirii unei biserici. MunicipiulBucure9tia
raspuns Consiliului local al sectorului 6 ca nu se poate initia acest proiect
de hotarare Tntrucatbiserica nu poate fi construita de o autoritate locala,
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motiv pentru care proiectul nu a fost promovat, imobilul nu a fost transmis
in administrarea Consiliului local sector 6.

Domnul consilierViqheciu Adrian Nicolae
M-am lamurit.
Domnul consilier Covaci Florin
Supunem la vot punctul 22.
Cu 6 voturi pentru 9i 3 ab+ineri avizul este favorabil.

Trecem la punctul23 - Proiect de hotirare privind transmiterea
din administrarea Administrajtei Lacuri, Parcuri 9i Agrement
Bucuresti Tn administrarea Directiei Generale de Arhitectura
Peisagistici 9i Monumente de For Public a construcjiei C8 ce
reprezinta parte din imobilul Parcul Carol I situat Tnstrada Candiano
Popescu nr. 4, sector 4.
Domnul consilier Neacsu Lazar

Vreau sa o intreb pe doamna Per9unaru,care este destinajia?
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este un WC, care Tn acest moment necesita reabilitare, pentru a
asigura sewiciile necesare pentru cei care asigura paza la acel obiectiv,
este o mare problema acolo, pentru militarii care asigura paza obiectivului

9i pentru ca acest imobil, imobilul acela memorial a fost transmis Tn

domeniul public al municipiului Bucure9ti, in administrarea fostei direcjii

AMPT, actuala Directia Peisagistica 9i de For Public. Din acest motiv
dansii au solicitat si transferul acestei constructii care are destinatia de wc
public

Domnul consilier Neacsu Lazar
Mai este unul la intrarea Tn Parcul Carol? Care sta Tnchis de
aproximativ de 7 ani. Ce pute+i sa spLIneji despre acesta?

Doamna Persunaru Mariana – DirectiaPatrimoniu
Administratia Lacuri, Parcuri 9i Agrement are in administrare acest
parc, nu 9tiusa va raspundTnacest moment,dar putem sa Tntrebarncare
este situatia
DomnulconsilierVigheciuAdrian Nicolae
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Important sa T9i pastreze destinatia. sa nu ajunga ca altele,
restaurant .
Domnul consilier Covaci Florin
Haideli sa supunem la vot.
Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.

Trecem la secjiunea exproprieri 9i despagubiri.

Punctul 19 - Proiect

de hotirare

privind

declan9area

procedurilor de expropriere pentru suprafaja de 846 mp parte din
terenul proprietate privati situat in Bucure§ti, str. Fantanica nr. 39,
sector 2, nr. cadastral 230416, afectat de zona de siguranji a lucrarii
de utilitate publici „Artera de circulajie intre B-duI Doamna Ghica si

B-duI Chi§inau“, in vederea punerii Tn executare a Sentinjei

Tribunalului Bucure§ti nr. 2627/11.04.2019ramasi definitivi prin

Decizia Curjii de Apel Bucure§ti nr. 720/18.06.2020. Doamna
Per9unaru ne prezentati proiectul, ne daji detalii? Avem aici decizia
Tribunalului. Care a fost problema cu exproprierea aceasta?
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este vorba despre un protect din anul 2012 finalizat de municipiul

Bucure9ti numai ca la momentul Ia care s-a expropriat nu s-a expropriat 9i
nu s-a tinut cont de zona de siguranji, proprietarii terenului au dat Tn
judecata municipiul Bucure9ti 9i anul trecut a ramas definitiva 9i irevocabila

sentinta prin care ne obliga pentru cei 800 mp, care reprezinta zona de
siguran@ sa ii expropriem. Obiectivul este finalizat, numai ca la acea
vreme nu s-a luatTncalcul 9i acea zona de siguranA.
Domnul consilier Covaci Florin

Ok, vad ca e o suma maricica, 1.350.278milioanede lei.
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Asa s-a stabilit.

Domnul consilier Covaci Florin
Aveji alte observa Iii? Daca nu, supunem la vot.
Supunem la vot proiectul cu numarul 19.
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Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.

Trecem la punctul20 - Proiect de hotarare privind 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 utilitatepublica „Penetrajie PrelungireaGhencea –
Domne§ti ei Supralirgire

Bulevardul Ghencea intre str. Bra§ov §i

Terminal Tramvai 41“ in vederea efectuirii lucrarilor de interes
public local.

Este destul de evident, am mai votat oricum pe speta aceasta, era pe
un alt segment.

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu

Vorbim de tronsonul2 91vorbim de pozitiile1-9 din tabel, pe care le

reactualizam pe grila Notarilor publici, la nivelul anului 2021.

Domnul consilier Covaci Florin
Facem o actualizare de prejuri.
Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
S-au ales aceste pozilii pentru ca sunt urgenja zero a lucrarii,

urmandca ulteriorsa venim pe masura ce proiectulavanseaza sa venim
si cu celelalte actualizari.

Domnul consilier Covaci Florin

Fonduri exista pentru persoanele expropriate?Vor fi facute 9i

plalile?

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
Pentru aceste prime pozilii de la 1-9, da. Direc+iade Investi+iiau banii
prin9i pentru ca trebuie demarate lucrarile 9i se demareaza pe aceasta
suprafata, in acest moment.
Domnul consilier Covaci Florin
Am Tnteles, sunt doar cele de la 1-9. Sunt doar cativa beneficiari
Daca aveji alte Tntrebari,stimaji colegi? Daca nu, supunem la vot punctul
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Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.

Trecem la punctul38 - Proiect de hotirare privind modificarea
termenelor de consemnare a sumelor alocate despagubirilor
acordate proprietarilor imobilelor ce urmeazi a fi expropriate,
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prevazute Ia art. 5 al Hotirarii Consiliului General al Municipiului

Bucure§ti nr. 72/26.02.2019,Hotararii Consiliului General al

Municipiului Bucure§ti nr. 186/23.04.2019, Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 292/30.05.2019,in vederea
continuarii lucrarilor de interes public local.
Doamna Per9unaru daca puteji sa ne dati cateva detalii.

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
Este vorba de 3 proiecte votate Tnanul 2019 prin care s-a declan9at
procedura de expropriere pentru Nicolae Grigorescu Splai Dudescu, etapa
a doua, pentru Nord Avionului inchidere Inel Median 9i Splaiul
Independenjei Ciurel Autostrada Bucure9tl Pite9ti etapa a doua. Sunt
proiecte deja votate Tn 2019 dar pentru care nu s-a reu9it consemnarea
sumelor necesare exproprierii, fapt pentru care conform legii avem
obligajia sa prelungimaceste termene pana Ia 31.12.2021.
Domnul consilier Covaci Florin
Nu au existat bani anul trecut 9i sunt banii ace9tia prevazuli pana la
finalul anului acesta de a fi platit.

Doamna Persunaru Mariana - DirectiaPatrimoniu
S-au consemnat sumele.
Domnul consilier Covaci Florin
Daca aveti alte Tntrebari? Daca nu, supunem la vot proiectul 38.
Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.
Mergem mai departe, o sa luam categoria diverse.

Punctul 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea supraetajirii
gi extinderii construcjiei C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenji

pentru Copii “M.S. Curie“ in scopul maririi capacitalii Secjiei de

terapie intensiva nou nasculi

Cred ca aici este destulde clar. sa supunemla vot punctul1.
Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.
Aceste extinderi vor salva vietile micutilor care au nevoie de ajutor

9i care din pacateconformraportuluiam observatca nu au pututsa
beneficieze de transfer 9i caliva dintre ei 9i-aupierdutviata.

Punctul6 - Proiect de hotarare privind punerea la dispozijia
proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului
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Bucure9ti“ finanjat in cadrul Programului Operajional Infrastructura
Mare 2014 – 2020 prin contractul de finanjare nr. 407/14.11.2020,a
terenurilor aflate Tnproprietatea Municipiului Bucure9ti.
Doamna Per9unaru daca vad bine e vorba de proiectul pe fonduri
europene 9i acelea sunt segmente cum sunt tronsoanele subterane
mentionate Ia link, toate tronsoanele care vor fi reabilitate. Daca mai sunt
alte informatiiaici?

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
Pentru acest proiect s-a lucrat Tmpreuna cu colegii de la Directia de
Credite Externe care s-au ocupat de Tntocmirea documenta+iei pentru
pregatirea semnarii contractului de finanjare cu Comisia europeana 9i
aceasta este una dintre obligajiile municipiuluiBucure9ti 9i anume, votarea
acestui proiect de hotarare privind punerea la dispozijie a terenurilor

proprietatea municipiuluiafectate de reteaua de termoficare. Este o

condijie impusa municipiului Bucure9ti, prin acest contract de finantare.
Colegii de la credite externe va pot da mai multe detalii legate de finantare.
Domnul consilier Covaci Florin

Pe noi ne intereseaza altceva, sa ne asiguram ca toate aceste
tronsoane avem dreptul sa executam pe ele, daca numerele cadastrale
sunt ok, daca totule verificat din punctulacesta de vedere.
Doamna Persunaru Mariana - DirectiaPatrimoniu
Anexa 1 care
reprezinta terenurile proprietatea municipiului
Bucure9ti, He cu carte funciara, fie proprietatea municipiului Bucure9ti care

se afla intabulareacare le-a fost verificata,din acest punct de vedere

putem spune ca ele se afla Tn proprietatea municipiului Bucure9ti, Tnsa
tronsonul de retea, dar care nu sunt cuprinse Tnanexa 1 acele imobilemai
sunt imobile proprietate publica sau private ale statului sau proprietate
privata persoane fizice, juridice care nu fac obiectul anexei 1.

Domnul consilier Covaci Florin
Sunt anumite elemente care nu sunt prinse Tn anexa 9i care ar

putea sa aparjina altor terji? Unde trebuie sa ne asiguram ca putem
furniza eventuale despagubiri. Trebuie sa luam 9i acest aspect in calcul,
sa obtinem acordul.

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
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Dupa 3-4 ani de discutie investitia noi o facem acum la retea, re+eaua

apaRine domeniului public al municipiuluiBucure9ti indiferent ca ea
traverseaza terenuri proprietateprivata.
Domnul consilier Covaci Florin
Da, daca Tispargi omului Tncurte.... .
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Pentru punerile in posesie dupa anul 1990 autoritalilepublice

locale nu s-au asigurat sa TnscrieTnprocesele verbale de punere Tn
posesie 9i aceasta servitute.
Domnul consilier Covaci Florin
Vrem sa ne asiguram ca totule ok.
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Dar in acest moment proiectul de hotarare vizeaza doar proprieta+ile

municipiului.

Domnul consilier Covaci Florin
Doar cele din anexa care sunt verificate. Am Tnteles. E un mare
pas pentru rejeaua de termoficare din capitala, pare atat de Tnvechita,
speram ca aceste lucrari sa Tnceapacat mai repede 9i bucure9teniisa
beneficieze cat mai rapid de aceste Tmbunatalirila retea. Stimaji colegi
mai aveti alte Tntrebari,observatii? Daca nu sunt, va rog sa supunem la

vot punctul6.

Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.

Trecem la punctul11 - Proiect de hotarare privind aprobarea
Tncheierii unui contract de Tnchiriere Tntre Municipiul Bucure§ti 9i
Arhiepiscopia Bucure9tilor avand ca obiect, platachiriei aferente
imobiluluiaflat pe strada 11 lunie nr. 2, sector 4, Bucure§ti, in care
Centrul Militar Zonal bi are sediul.

Pentru Centrul Militar toate cheltuielilesunt in sarcina Primariei
daca nu ma Tnsel.
Domnul consilier Neacsu Lazar
Proprietatea este a Arhiepiscopiei pentru ca Primaria nu i-a dat alt
spatiu sa se mute de acolo, urmeaza. Macar sa le platimchiria, oamenii
platesc impozit Ia o cladire pe care nu o folosesc. Este vorba de Centrul
Militar unde unii dintre noi am plecat Tn armata.
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Domnul consilier Covaci Florin
Aici exista 9i un raport de evaluare. Sunt 12 luni la dispozijie sau
pana la sfar9itul anului Tn curs? Care e termenul de eliberare?
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Proiectul nu este initiat de Directia Patrimoniu, numai ca am
participatla unele discujii. Este vorba despre un imobilretrocedatde mai
multiani, pentru care municipalitateanu a platitArhiepiscopieinici un feI
de chirie, Centrul Militar Zonal sta acolo dinainte de 1990, Tnsa instanta a
decis pentru ca erau A9ezamintele Nifon, retrocedarea acelei cladiri,
ulterior A9ezamintele au transmis dreptul de proprietate Arhiepiscopiei.
MunicipiulBucure9ti a avut Tnintenjie mutarea CentruluiMilitarZonal mai
de multtimp. Exista o hotarare a CGMB aprobata pentru mutarea Tn
lcoanei, 'instr. lcoanei 27, Tnsa imobilulnecesita reabilitaricare nu au fost
pana la acest moment nu au fost efectuate. Contractul de Tnchiriereeste
pana la sfar9itul anului, perioada Tn care municipalitatea a identificat un
spatiu unde sa fie mutaji cei de la Centrul Militar Zonal pana la finalizarea
investijiei pe strada lcoanei, problema a fost 9i raportat la noile prevederi

legale din Codul Administrativ9i pentru asta am solicitatun punct de

vedere inclusiv Ministerului Dezvoltarii pentru ca Centrul Militar Zonal nu
este o institu+iein subordinea Municipiului Bucure9ti iar conform Codului
Administrativ noi nu putem sa transmitem(CGMB) drept de administrare

institutiilorcare sunt in subordine, iar drept de folosintagratuitadoar celor
care sunt de utilitatepublica, la Centrul MilitarZonal nu avem prevedere
expresa Tn Codul Administrativ 9i vom merge doar pe legea speciala cu
punere la dispozijiea unui parc.
Domnul consilier Covaci Florin
Care e termenul maxim? Acolo e mentionat 12 luni. Trebuie sa ne

mi9camcat mai repede cu aceasta mutare.
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

S-au facut pa9i Tnacest sens. Am avut nevoie 9i de punctulde

vedere al celor de la MDRAP.

Domnul consilier Covaci Florin
Sunt 6000 de euro care se cheltuie lunar, ca o mica amenda, dar cu
cat ne mi9cammai repede cu atat mai bine.
Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian

Noi acum platim chiria, era normal sa platimdintotdeauna, din

momentulTn care proprietatearespectivanu este a municipalita+ii.
Nu
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platim chiria ca o reparatie la ceva trecut. Noi acum facem ce e normal.
Nu este o gratuitatece facem noi acum, e o obligajiepe care trebuia sa o
facem din trecut.

Domnul consilier Covaci Florin
Cu siguran R 9i cu cat ne mi9cam mai repede sa mutam centrul
respectiv, cu atat o sa platim mai pu{in. Supunem la vot proiectul numarul
11

Cu 9 voturi pentru avizul este favorabil.

Punctul32 - Proiect de hotirare privind aprobarea prelungirii

valabilitaliiasocierii cu 60 de zile pentru 4 amplasamentece fac

obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995'incheiat Tntre
Municipiul Bucure§ti gi McDonald’s Romania (actual Premier
Restaurants Romania SRL)

O sa iI rog pe domnulBujduveanupentruca a participatIa mai

multe discutii pe acest subiect 9i poate Tn completare 9i doamna
Per9unaru, grupul USR PLUS 9i-a mentionat pozitia cu privire la aceste

prelungiridar am injeles ca a fost o chestiune care jine de buget.

Domnul viceprimar Bujduveanu Stelian
Nu am participat la negocierile cu McDonald’s pentru ca am 9i

calitatea de consilier general ca 9i dumneavoastra, cunosc am fost
informat de catre executiv, avand Tn vedere Tntarzierea bugetului 9i lipsa

de buget pentru a efectua cheltuielimecanismele din contractulnecesita
o noua prelungire.intarzierea bugetuluicare a fost independentade noi a
dus la aceasta decalare.
Doamna Persunaru Mariana

Am ajuns la acest proiectde hotararedupa ce s-a discutat9i de
catre domnulPrimar General, cu evaluatoriicu care municipalitateaare
acord cadru 9i subsecvent pe acest an Tncheiat9i am ajuns la concluzia
ca ar fi in interesul municipalitalii pentru a avea toate datele, cele
economice, de continuare Tn termeni favorabili pentru municipalitate.
Vorbim de un contract de asociere care este TncheiatTn anii 1997-1998,

dupa care municipalitatea a pierdut parte din terenuri iar indicatorii
urbanistici la unele dintre amplasamente nu ne-ar fi favorabili daca ar
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merge doar pe o evaluare strict pe evaluare de piata sau evaluare de
chirie. Domnii evaluatori au venit cu aceasta propunere de a face acele
trei metode, s-au angajat ca in termen de 30 de zile aceste rapoarte de
evaluare vor veni pentru fiecare amplasament Tn parte, prin aceste trei
metode care sa dea posibilitateamunicipalitatiisa-9i fructificecat mai bine
dreptulde proprietate,Tnaceasta asociere 9i atuncicele inca 30 de zile
care ar ramanede negociere cu cei de la SC Premierfost McDonald’s de
catre comisia nou Tnfiin+ata,prin Dispozi+ia Primarului.

Domnul consilier Covaci Florin
Aceasta comisie cate Tntruniria avut?
Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Nu au avut prea multeTntalniri,comisia va avea Tntruniriabia
dupa ce are datele economice bine fundamentate.
Domnul consilier Covaci Florin
Am Tnjeles, comisia desemnata nu a avut obiectul negocierii.
Domnul consilier Viqheciu Adrian Nicolae
Domnul Covaci 9tiu ca in 9edin+a trecuta v-a rugat 9i colega
Mardarovici sa gasim o modalitate prin care sa fim 9i noi Tncuno9tinjaji
cu evolutia Tninteriorulacestor termene.

Domnul consilier Covaci Florin
Domnul Vigheciu nici macar nu s-au Tntrunit.Nu au avut
rapoartelede evaluare pentru ca nu au fost bani, Ie prelungim.
Domnul consilier Viqheciu Adrian Nicolae
Noi nu putem chiar toli sa acceptam chestia asta ca nu au fost

bani, ca nu au fost bugete. Doamna Per9unaru9titifoarte bine ca in
momentul Tncare ai un acord cadru cu un operator economic sunt convins

ca aji avut contracte subsecvente 9i Tn anul 2020 cu ei, puteali angaja o
suma pentruderularea evaluariimaiales ca 9titica 9titica este o problema
spinoasa Tn interiorul CGMB, puteaji sa angaja li o varianta sa gasiti. Pare

ca treneaza nejustificataceasta problema.

Doamna consilierMardaroviciDiana
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Tocmai am avut discu+ia la comisia de buget 9i am fost informati

despre situa{ie. Conform acestor informari este ultima data cand ni se
solicita prelungirea. Ma bazez pe bunele intenjii9i pe buna credin@9i voi
vota pentru ultima data, pentru.

Domnul consilier Covaci Florin
Nu prea avem ce discuta aici. Comisia care a fost nu a avut de

ce sa se intalneasca ca nu a avut ce sa negocieze.

Doamna Pesunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Vreau sa va spun doar atat, ca aici nu este doar un simplu raport
de evaluare 9i se va face o analiza comparata. in ceea ce prive9te
anagajarea termenelor, domnule Vigheciu aveji dreptate, dar dupa cum

bine cunoa9tejianul acesta municipiulBucure9tia avut probleme cu
bugetul.

Domnul consilier Olteanu Marian Cristian
Doamna director bineintelesca nu avea de unde sa stie ce bani
va avea Tnbuget, dar domnul Vigheciu v-a zis altceva, este un caz absolut
deosebit, este o problema Tn care noi suntem foarte eleganti, este o
problema spinoasa, este o problema care ridica multe semne de Tntrebare
din punctde vedere al legalitaIii. Ca atare, este un subiect pe care trebuia
sa se dea drumul foarte u9or la raportul de evaluare 9i la orice analiza
comparativa. Eu o Tnjeleg pe doamna Mardarovici ca mai cau+ioneaza
pentru ultima oara executivul, este executivul dansei dar mie mi se pare
foarte greu sa mai poti sa spui 9i Tn luna iunie ca mai cautionezi Inca odata
cu 30 de zile. Este o taraganare cIara care nu vine din partea funcjionarilor
evident 9i ca atare noi nu putem sa fim de acord cu a9a ceva.

comisii?

Domnul consilier Vigheciu Adrian Nicolae
Domnule Covaci dumneavoastra cunoa9teli componenja acestei

Domnul consilier Covaci Florin
Eu nu am primit o lista. Daca puteti sa ne transmiteji 9i noi
componenta acestei comisii. Doamna Per§unaru ne transmiteti
dumneavoastra , da?
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Doamna Pesunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Sigur.

Domnul consilier Covaci Florin
Supun la vot proiectul numarul 32.
Cu 5 voturi pentru, 3 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere avizul este
favorabil.

Sedinta s-a TncheiatIa ora 16.00
Presedinte

Secretar

Covaci Florin

Mardarovici Didna

3

17

