
Proces verbal incheiat la 9edinja Comisiei de patrimoniu din data de
10.11.2022, ora 9.50
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PRE§EDINTE- Covaci Florin - prezent

SECRETAR – Mardarovici Diana - prezent

Bujduveanu Stelian – prezent

Smighelschi Cosmin Victor– prezent

Cantea luliana Roxana- prezent

Vigheciu Adrian Nicolae - prezent

Olteanu Cristian Marian - absent

Petrescu Natalia – absent

Militaru catalin- Marian - suspendat

Domnul consilier Covaci Florin
Buna ziua. Suntem la §edinta cornisie de patrimoniu din 10.11.2022.

Avem pe ordinea de zi a 9edintei comisiei de patrimoniu proiectul aflat pe
ordinea de zi suplimentara:

Proiect de hotarare privind darea Tn folosinla gratuita a
terenului situat Tn Drumul Rudeni – Chitila, nr. 22 – 28, Tarlaua A912,
sector 1, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Gestionarea Integrata a De9eurilor Municipale in Municipiul
Bucure9ti, in scopul realizarii obiectivului de investijii „Centru
integrat de colectare prin aport voluntar destinat aglomerarilor
urbane mari (CAV)“

Doamna Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu
Eu pot sa va spun despre teren, doamna luga ar putea sa va spuna

despre proiectul acesta cu de9eurile. Este vorba de un irnobil, de un teren
care este proprietatea publica a Municipiului Bucure9ti transmis Tn

domeniul public al municipiului Bucure9ti printr-o hotarare de Guvern, e
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vorba de 10 hectare cu destinatie Tn aceasta sfera a colectarii deseurilor,
pentru aceasta ne-a fost transferat printr-o Hotarare de Guvern din 2016.

Domnul consilier Covaci Florin
Ok. Multumesc doamna Persunaru.

Doamna luna Magdalena
Buna ziua, domnule pre9edinte. Dupa cum preciza{i in raportul de

specialitate Programul Najional de Redresare 9i Rezilien+a stabile9te ca 9i
beneficiar municipiul Bucure9ti, unul din documentele care Tnsotesc
cererea de finanjare este tocmai dovada faptului ca asociajia are un drept
real asupra terenului pe care urmeaza sa se dezvolte obiectivul de
investitii. Am Tncercat sa identificam doua terenuri, din pacate singurul
teren care a Tndeplinit cerinjele pentru realizarea acestui obiectiv de
investijii este cel despre care vorbea mai devreme doarnna director mai
ales ca acest teren a fost transmis de catre Guvernul Romaniei, catre
municipiul Bucure9ti cu destina+ie stricta sa se dezvolte Tn investi+ii
domeniul gestionarii de9eurilor 9i avem 9i un termen limita, adica Tn 10
ani din momentul Tn care ne-a fost transmisa sa realizam acest obiectiv de
investitii .

Domnul consilier Covaci Florin
Suntem la limita celor 10 ani. Tntrebarea mea este, ADI-ul este

operajional? §tiu ca trebuia sa plateasca municipalitatea cotizajia sau o
chestiune de genul acesta.

Doamna luga Magdalena
ADI este operational, este anexa la proiectul de hotarare 9i este

chiar invocat Tn preambulul hotararii solicitarea pe care noi am primit-o de
la Asocia jia de Dezvoltare Intercomunitara, ca sa le punem la dispozitie
terenul.

Domnul consilier Covaci Florin
Ok. Multumesc frumos, daca mai au colegii Tntrebari? Daca nu va

rog frumos sa supunem la vot.

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere, 0 voturi Tmpotriva avizul este
nefavorabil
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Muljumesc pentru participare. Declar 9edinta Tnchisa.

Presedinte

Covaci Florin

Secretar

Mardarovici Diana


