
Proces-verbal
incheiat in §edinta Comisiei de patrimoniu din data

de 12 decembrie 2022, ora 9:45

Sedinta s-a desfasurat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferinta WebEx.

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de
9.12.2022 a domnului pre9edinte Covaci Florin.

1.

2.

PRE§EDINTE- Covaci Florin - prezent

SECRETAR - Mardarovici Diana- prezent

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bujduveanu Stelian – prezent

Smighelschi Cosmin Victor– prezent

Cantea luliana Roxana - prezent

Vigheciu Adrian Nicolae - prezent

Olteanu Cristian Marian - prezent

Petrescu Natalia – prezent

Militaru catalin- Marian - suspendat

Domnul consilier Covaci Florin

Buna dimineaja. Suntem la 9edinta comisiei de patrimoniu de azi 12
decembrie ora 9.45, convocata online. Sunt prezenti 7 membri, avem
cvorum pentru a !ine 9edinja cornisiei.

Pe ordinea de zi a sedintei comisiei de patrimoniu este un singur
punct .

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 locuin+ele care sunt 100'yo

proprietatea Municipiului Bucure9ti, rezultate din Certificatele de vacan@
succesorala
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Mat dore9te cineva sa adauge ceva? Daca nu, supun la vot ordinea
de zi

Cu 7 voturi pentru, 0 abtineri §i 0 voturi Tmpotriva ordinea de zi a fost
aprobata.

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

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Buna dimineata. Este vorba de o completare a HCGMB 418/2018

prtn care la momentul respectiv CGMB a hotarat ca pentru succesiunile
vacante pentru care municipalitatea detine drept de proprietate 100% sa
poate fi utilizate ca 9i locuinte cu destinajia de locuin+e de necessitate
pentru ceta{enii ale caror imobile urmau sa fie supuse consolidarii. Prin
acest proiect de hotarare, la propunerea domnului viceprimar, prin acest
proiect de hotarare se da posibilitatea ca locuintele provenite din
succesiuni vacante sa poata fi repartizate 9i beneficiarilor reparti+iei
locuin+elor din Prelungirea Ghencea.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari?

Domnul consilier Viqheciu Adrian Nicolae
Buna dimineaja. Ne puteti da 9i noua un tabel cu toate locuin{ele

care sunt in momentul acesta 100% proprietate publica a Municipiului
Bucure9ti, cu adrese 9i suprafete 9i numar de camere, eventual?

Doamna Persunaru Mariana- Directia Patrimoniu
Sigur ca da.

Domnul consilier Covaci Florin
Le transmiteti tuturor membrilor comisiei
Daca numai sunt alte Tntrebari, va rog sa supunem la vot proiectul.
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Cu 6 voturi pentru, 1 abtinere 9i 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabil .

va muljurnesc pentru participare.

Declar sedinta Tnchisa.

Sedinta s-a Tncheiat Ia ora 10.00.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferin la WebEx pe
care s-a desfa9urat 9edinja precum 9i pe baza votului exprimat verbal de
catre consilierii generali.

Presedinte

Covaci Florin

Secretar

Mardarovici Diana

dJ. .-


