Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbanadin
cadrul CGMB din data de 28.06.2021, ora 8:50
Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile - Luliu,
Militaru Marian catalin, Stoica loana, Calenjaru Nasi.
Absenji: §uhan Valeriu – Nicolae 9i Pavel Marius Adrian.

§edinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferin@,conform prevederilor H.C.G.M.B.nr.
94/2020.
(

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarareale 9edinjei de Consiliu
General.

Participa din partea Directiei Patrimoniu doamna Director Executiv
Per9unaru Mariana.

Domnul PresedinteMelciu Florin
Sunt prezenli 11 din cei 13consilieri generali.
Buna dimineata. Haideji sa incepem pe punctul de pe ordinea de zi,
cel care a ramas restantde trecuta, cel cu patrimoniu.sa-i citim 9i sa iI
supunem la vot. Muljumesc frumos.
(

Proiect de hotarare privind modificareaanexei 3 punctul T37 a
Hotararii

Consiliului

General al Municipiului

Bucure9ti

nr. 55/2018

privind aprobarea reorganizarii Regiei Autonome de Transport R.A.
prin schimbarea formei juridice din regie autonomi in societate pe
acjiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucure9ti STB S.A.
Raport de la Directia Patrimoniu. Este doamna director Per9unaru.
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Doamna Director Executiv Per9unaru Mariana – Directia Patrimoniu
Buna dimineata

Domnul PresedinteMelciu Florin
Doamna director, daca puteji sa ne prezentaji proiectul?

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Direc jia Patrimoniu
(

Este vorba despre un teren proprietate privata, proprietatea
municipiului Bucure9ti, pentru care in anul 2000 Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti a aprobat hotararea 164/2000 prin care a aprobat
vanzarea constructiei aflata pe acest teren situat TnCalea §erban voda 176
catre SC Premier Invest SRL si concesionarea terenului terenului aferent Tn
suprafa@de 690 de metri patraji, contractul de concesiune urmand a fi ... a
fost Tncheiat de catre RATB Tnnumele municipiului Bucure9ti. in hotararea
respectiva se facea referire la faptul ca construcjia care se afla pe acel teren

era o baraca. Prin acest proiect de hotarareurmeazaca contractulde
concesiune Tncheiatde RATB sa fie adus la municipiul Bucure9ti 9i preluarea
in administrare a terenului respectiv de catre C.G.M.B. pentru a putea ca in
municipiul Bucure9ti sa verifice clauzele contractuale, clauzele... daca s-au
respectat clauzele acelui contract de concesiune9i implicit Tncasareataxei
sa fie facuta la municipiul Bucure9ti 9i nu la la RATB, STB-ul astazi fiind
(

societate, el nu mai poate Tncheia contract de concesiune, el avand
concesiune cu municipalitatea,aceasta societate nemaifiind regie.
Domnul PresedinteMelciu Florin
Corect, doamna director. Culmea face ca eu sta, locuiesc lipit de
aceasta cladire pe... la blocul de pe Calea §erban 168, care este lipit de
aceasta... de acest teren, unde este o constructie,sunt... cred ca era vorba
de fostul depou al RATB-ului, care arata Tnstarejalnica, plin de gunoaie etc.,

ideea e ca da, fmi doresc sa vedem forma juridica cum cum s-a dus acel
teren catre o firma privata 9i daca acea firma privata 9i-a respectat clauzele
contractuale
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Mu ltumesc.

Doamna Director Executiv Per9unaruMariana – Direcjia Patrimoniu
Domnul consilier, in zona respectiva mai este un teren proprietatea
proprietatea
municipiului Bucure9ti... pentru 164-168 proprietatea

municipiului, care este astazi Tnadministrareadirecjiei de Asistenla Sociala
9i Tntradevar fostul depou care s-a retrocedat, mare parte municipiul
Bucure9ti nemaiavand acum decat vreo 700 de metri patrati acolo unde este
(

caseria RATB-ului... repet, pentru Calea §erban voda 164-168, pe terenul
acesta de la Calea Serban voda 176 Tntradevarera o fosta baraca,el asa a
fost vandut ca Pi depozit-baraci. in acest moment din corespondenta pe care
noi am purtat-o cu Primaria Sectorului 4, s-a modificat construcjia 9i vom
vedea Tnce masura dar abia dupa ce preluam contractul la municipalitate au
fost respectate acele clauze contractuale.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Scuzaji-ma ca va Tntreb,dar acolo chiar nu era vorba de ni9te baraci.
Era vorba de un depoi Tnadevaratul sens al cuvantului. TntradevarTnfaja in
faja respectivului teren exista exista ni9te, nu 9tiu daca terenul respectiv este

la AFI, nu este la Directia la DASPC, stiu ca AFI Tnchiriasecatre DASPC
pentru a pune ni9te containere pentru asistajii sociali, ceea ce din punctul
(

meu de vedere exact in mijlocul Bucure9tiului cu o dezordine crasa aceste
containere pentru oamenii fara locuinta, da, ar trebui sa ne spuneti mai

multe. Multumesc.

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Directia Patrimoniu

Referitor la teren...

Domnul Presedinte Melciu Florin

Scuzaji 9i nu mai intervin, 9tiu ca la un moment dat cand am Tntrebat
la AFI care este formajuridica a terenului respectivdin faIa depoului,AFI nea spus ca la un momentul respectiv, acum trei luni de zile, cei de la Direcjia
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de Protectie Sociala nu aveau contract cu AFI. deci teoretic stateau Tn
ilegalitate acolo, numai ca era vorba ca iarna nu aveau cum sa ii dea afara
pentru ca fiind Tn zona foarte multe foarte multe sesizari, langa exista o
gradini A, sunt mai multe probleme. Ideea e ca eu la momentul respectiv cred

ca proprietarul terenului din faR este AFI 9i nici decum Direcjia de Protectie
Sociala, iar acum Tn+elegmai bine ca noi discutam aici despre terenul de
langa, nu acesta. Muljumesc. De parcarea de langa.

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Direcjia Patrimoniu
(

Proiectul de hotarare pe care iI avem acum pe ordinea de zi nu ar in
nu face referire Ia imobilul despre care spuneji 9i pentru care Consiliul
General al Municipiului Bucure9ti Tnanul 2018 a aprobat o hotarare prin care
a transmis Tnadministrare Direcjiei Generale de Asisten@ Sociala pe termen
de 2 ani Tntradevaracel teren din Calea Serban voda 164-168, circa 5.000

de metri patraji, daca nu ma Tn9el,nu mai 9tiu exact acum, da proprietatea...

Domnul PresedinteMelciu Florin
Acesta este. Aveji dreptate
Cei doi ani s-au dus. Asistenja sociala ...

(

Doamna Director Executiv Per9unaru Mariana – Direcfia Patrimoniu
Tmi cer scuze. Au revenit cu un proiect de hotarare. A fost... a transmis
saptamana trecuta la Direc jia Patrimoniu o propunere de proiect de hotarare

pe care noi I-am Tntorspentru ca nu respectauanumite proceduri,terenul
astazi este proprietate publica a MunicipiuluiBucure9ti,AFI nu 1-apreluat
Tnsa de la Directia de Asistenta Sociala. El e ca si... astazi nu are un
administrator, proprietar este municipiul 9i Tn speta Consiliul General ar
trebui sa stabileascaTnfuncjie de obiective ce se va Tntamplacu acel teren.
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Domnul Presedinte Melciu Florin
Din punctul meu de vedere, acolo fiind 9i consilier general, sunt cel
pujin 200 de sesizari prin care acele acele containere care au fost puse,
deranjeaza enorm de mult... 9coala, sunt oameni ai strazii care da, OK,
trebuie sa le oferim sau sa ne dam tot interesulsa le oferim o varianta dar
nu in mijlocul Bucure9tiului, nu cu scandaluri, polijia vine acolo de zece ori
pe zi in fiecare zi, este o mizerie de nedescris.
Multumesc

(

Supunem la vot. Puteji vota!
DomnulConsilier Milea Dan

Dan Milea- vot pentru.
10voturi pentru cu domnul Milea 9i 1 abjinere.
Muljumimfrumos!

Pre9edinte,
1\

Melciu

FIOB

Secretar,

Rau Gabriel

