
Proces-verbal
Încheiat În şedinţa extraordinară a Consiliului

General al Municipiului Bucureşti din data
de 09 martie 2010, orele 13,00

Şedinţa a avut loc În sala de consiliu de la etajul III din clădirea
Primăriei Municipiului Bucureşti, la care au participat 44 din cei 55 de
consilieri generali.

La şedinţă au participat următorii: domnul Tudor Toma - Secretar
), General al Municipiului Bucureşti, domnul Atănăsoaei Mihai Cristian -

Prefect al Municipiului Bucureşti şi doamna Zamfir Georgiana - director -
Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B.

Au fost invitaţi să participe următorii: directorii din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi
televiziunea.

La şedinţă au fost absenţi următorii: Berbecaru Alin Dumitru,
Cosma Roxana Maria (motivat), Florescu Dragoş, Gorodea Tiberiu Silviu
Ioan, lovici Victor Teodor, Mihăilescu Ion Bogdan, Popescu Costin
Adrian, Raicu Mircea Cristian, Roşeţi George Adrian, Stan Nicuşor, Ţica
Horaţiu-Florin (motivat)

Domnul Secretar General Tudor Toma
Am să dau citire unor note, În atenţia Consiliului General al

Municipiului Bucureşti:
Prin adresa nr. 896586/26.02.2010 Înregistrată la Direcţia

Asistenţă Tehnică şi Juridică a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sub nr. 553/04.03.2010 Asociaţia "Ecoassist", "Alianţa Civică",
Asociatia "Komunitas", Asociatia "Pro Democratia Club", Asociatia, , , ,
"Salvaţi Dunărea şi Delta", Fundaţia "Eco Civică", Asociaţia "Salvaţi
Bucureştiul" se opun amplasării proiectului "Aqua Parc" În Parcul
Tineretului solicitând relocarea acestei investiţii.

Precizăm că adresa sus menţionată se află la DATJ.
Prin adresa Înregistrată la Direcţia Asisten1[ă Tehnică şi Juridică a

C.G.M.B. cu nr. 588/08.03.2010, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne
aduce la cunoştinţă că Fundaţia "România de Mâine" a formulat plângere
prealabilă prin care solicită revocarea_Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2008
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domeniului privat/public al municipiului Bucureşti pentru construirea
complexului universitar şi cultural "România de Mâine", anulată În parte
prin Sentinţa Civilă nr. 8101/21.12.2006 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti - Secţia a VIII-a - conflicte de muncă, asigurări sociale,
contencios administrativ şi fiscal. Fundaţia "România de Mâine"
precizează că se consideră vătămată În dreptul său de a folosi suprafaţa
de teren rămasă după anularea În parte a Hotărârii C.G.M.B. nr.
199/1997 şi În interesul său legitim de a construi Complexul Universitar
şi Cultural "România de Mâine".

Menţionăm că plângerea prealabilă a Fundaţiei "România de
Mâine" a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 7
alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Prin adresa nr. 886989/02.02.2010 Înregistrată la Direcţia Asistenţă
Tehnică şi Juridică a C.G.M.B. sub nr. 5~39/05.03.201O, Agenţia
Naţională de Consultanţă Agricolă - Oficiul e Consultanţă Agricolă
Bucureşti solicită aplicarea prevederilor art. 6, capitolul III din Legea nr.
329/2009 precum şi prevederile art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 4 din H.G. nr.
1609/2009, privind reorganizarea oficiilor judeţene de consultanţă
agricolă, respectiv a Municipiului Bucureşti, Întrucât termenul de
Înfiinţare a Camerelor Agricole cât şi preluarea personalului acestora a
expirat.

Având În vedere cele mai sus menţionate, Agenţia Naţională de
Consultanţă Agricolă - Oficiul de Consultanţă Agricolă Bucureşti solicită
plata drepturilor salariale începând cu luna ianuarie 2010.

Prin adresa nr. 898217/05.03.2010 Înregistrată la Direcţia
Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B. sub nr. 590/09.03.2010
Primăria sectorului 1 a formulat plângere prealabilă Împotriva Hotărârii
C.G.M.B. nr. 12/27.01.2010 privind aprobarea includerii În bugetul
propriu al Municipiului Bucureşti a sumelor pentru co-finanţarea
proiectului de investiţii Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe majore
În sistemul de canalizare şi alimentare cu apă din municipiul Bucureşti-
inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent-sectoarele 1-6.

În motivele plângerii se arată că hotărârea susmenţionată a fost
aprobată cu Încălcarea art. 2 din Legea 12412007 privind ratificarea
Acordului de Împrumut dintre România şi Ban ~a Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile
municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 200G, care dispune că plata
co - finanţării se face prin transferuri din bugetele locale ale sectoarelor 1
şi 6 În bugetul local al municipiului Bucureşti.

Prin adresa nr. 897931/04.03.2010 Înregistrată la Direcţia
Asistenţă Tehnică şi Juridic,ăq;â-';l-C~; M.B. sub nr. 565/05.03.2010
Asociaţia Young People a f9iţl1kl:l"~- " ~ e prealabilă prin care solicită
revocarea ,CGMB nr. 3o/!'f., ind mandatarea Consiliului
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Local al sectorului 1 de a cumpăra pentru ŞI In numele Municipiului
Bucureşti imobile de pe piaţa liberă cu destinaţia de locuinţe sociale În
vederea repartizării acestora şi de a Înfiinţa o societate comercială pe
actiuni În vederea administrării ulterioare.

, În motivele plângerii se arată că hotărârea susmenţionată a fost
aprobată cu Încălcarea următoarelor dispoziţii legale: Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională În administraţia publică; Legea 114/1996 privind locuinţele.

Faţă de aceste motive, În temeiul L.egii 554/2004, privind
contenciosul administrativ se solicită de către l\sociaţia Young People
reanalizarea actului criticat şi revocarea acestuia.

Prin adresa Înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr.
. 816/6/03.03.2010 şi la DATJ sub nr. 561/05.03.2010 Aparatul Permanent
al C.G.M.B. ne informează că prin decizia civilă nr. 441/15.02.2010
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti În dosarul nr. 43215/3/2008,
având ca părţi pe recurenta-reciamantă Drăgoteanu Daniela şi intimaţi-
pârâţi C.G.M.B. şi Primăria Municipiului Bucureşti, instanţa a admis
recursul recurentei-reclamante Drăgoteanu Maria Daniela, formulat
Împotriva sentinţei civile nr. 1192/24.03.2009 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti şi a dispus:

- modificarea În parte a sentinţei atacate În sensul admiterii acţiunii
astfel cum a fost precizată;

- obligarea pârâţilor C.G.M.B. şi Primăria Municipiului Bucureşti să
soluţioneze cererea din data de 14.04.2008 avilnd ca obiect aprobarea
PUZ Buzeşti nr. 57-59, sector 1şi str. Dr. Sergiu nr. 4-18, În termen de
60 de zile de la data prezentei hotărâri;

- obligarea intimaţilor pârâţi la plata unor daune cominatorii de 30
" de lei/zi Întârziere până la executarea prezentei hotărâri;

- obligarea pârâţilor la plata sumei de 6,5 lei cheltuieli de judecată.
Prin adresa nr. 897303/02.03.2010 Înregistrată la Direcţia Asistenţă

Tehnică şi Juridică a C.G.M.B. sub nr. 551/04.03.2010, doamna Melian
Sevasta a formulat plângere prealabilă prin care solicită abrogarea
PUD-ului cu S+P+3-9 aprobat pentru str. Bră jetului nr. 24, sector 4,
Împreună cu Avizul de Urbanism aferent şi abrogarea Avizului de
Precoordonare Reţele nr. 634153/01.06.2007.

Contestatara solicită redarea numărului poştal din str. Păişului,
sector 4, deoarece acesta nu mai apare pe I·-Iarta Codurilor Poştale,
aferent acestei străzi.

Având În vedere cele mai sus menţionate, doamna Melian Sevasta
solicită respectarea art. 3 ş:i~'-'a-art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.
14/28.01.2010 privind apro,b"a- ~g,:-"R.lanhl{uiUrbanistic Zonal Modificare
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~og secretariatul să Îmi comunice numărul consilierilor prezenţi.
In sală sunt prezenţi 39 de consilieri generali. Vă mulţumesc.
Vă supun la vot procesul - verbal Încheielt În şedinţa ordinară a

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 26 februarie
2010.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? Ovoturi, abţineri?
2 voturi (Stan 1,Nedelcu C.).

Vă mulţumesc.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Bună ziua, bine aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului

General al Municipiului Bucureşti din 9 martie 20'10.
Înainte de a discuta ordinea de zi propusă, avem o cerere din

partea domnului Constantinescu Alexandru, domiciliat În Bucureşti
sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 128, referitoare la notificările depuse
de dumnealui din anul 2001 În legătură cu despăgubiri În conformitate cu
Legea nr. 10/2001 şi nerezolvate până În prezent.

Domnul Alexandru Constantinescu este În sală? Fiind o singură
cerere de luare la cuvânt şi mai este un domn care nu a putut să
vorbească data trecută datorită faptului că nu am avut cvorum. V-aş ruga
să votăm şi să le permitem două minute să i··a cuvântul la Începutul
şedinţei.

Cine este pentru ca domnul Constantinescu să i-a cuvântul la
Începutul şedinţei? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? O
voturi.

- la ora 14.00 a venit domnul consilier general Voicu Mihai -

Stimate domn ştiu că data trecută nu aţi putu lua cuvântul, Îmi
puteţi spune numele? SIăvoiu.

Cine este pentru ca domnul SIăvoiu Gheorghe să se poată adresa
Consiliului General al Municipiului Bucureşti la Începutul şedinţei?
majoritate de voturi, Împotrivă? Ovoturi, abţineri? Ovoturi.

Domnul Constantinescu vă rog frumos poftiţi la tribună.

- la ora 14.05 a venit doamna consilier general Anton Mihaela -

Domnul Constantinescu Alexandru
Stimaţi domni, cred că nu mai este nevoie să vă explic ce

Înseamnă Legea nr. 10/2001, o lege de măSLri reparatorii pentru cei
care au fost păgubiţi pe vreme ·ctaturii. Ca să fiu scurt, am să vă spun
că încă din anul 2001 afii~ ~V <91" ,'n..l n.otificări care se referă la nişte
imobile, dbUă imobile ş' n,: ('. , -:CID:eau fost desfiinţate În vederea
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sistematizării ceauşiste şi Încă o notificare În vederea primirii de
despăgubiri pentru trei apartamente şi un spaţiu comercial dintr-un imobil
care a fost naţionalizat şi care a aparţinut unor rude ale mele. Nu ştiu
dacă este nevoie să dau numărul notificărilor şi al dosarelor. Eu am să
las şi o notă cu aceste probleme secretariatului, aşa că am să vă spun,
nu am cerut altceva decât despăgubiri şi un s )aţiu comercial care se
poate da În natură. Unul dintre dosare referitor la despăgubiri pentru cele
trei apartamente şi spaţiul comercial a fost finalizat acum doi ani. Am
primit o adresă În acest sens, că acest dosar a ajuns la comisie, dar
până În prezent nu s-a rezolvat absolut nimic. Alte două dosare referitor
la casele demolate au ajuns de asemenea la comisie, mi s-a comunicat
verbal că acest lucru s-a Întâmplat anul trecut În luna iulie şi absolut
nimic. Am fost la audienţele respective unde nu Îmi vine rândul decât o
data pe an, pentru că nu se poate altceva, Însă În afară de acestea am
fost la audienţele care le acordă În ziua de miercuri domnul director
Bogdan Ilie şi unde am primit asigurări verbale s.:l aştept că foarte, foarte
curând se va rezolva. Deci, vreau să vă spun că dacă nu există voinţă
politică acest lucru nu se face. Mă Întreb În favoarea cui a fost emisă
Legea nr. 10/2001? Se pare că În favoarea anumitor persoane care
cumpără drepturile litigioase sau a unor aşa numite firme de intermedieri,
care Îşi iau angajamentul că rezolvă foarte rapid aceste probleme. Îmi
exprim totuşi speranţa că aceste probleme vor fi rezolvate În decursul
vieţii mele. Vreau să vă spun că anul acesta Împlinesc 69 ani şi Îmi pun
Întrebarea: când mă voi bucura de aceste drepturi? Vă mulţumesc.

5

Domnul SIăvoiu Gheorghe
Bună ziua la toţi care sunt În această sellă şi vreau să vă spun

domnule preşedinte că problemele pe care le am eu sunt numai de
competenţa domnului Primar General Sorin Op escu care le cunoaşte.
Să vă spun ceea ce v-am adresat de peste un an de zile şi prin cererile
prealabile pe care le-am făcut şi către dumneavoastră şi memorii tocmai
acum mi s-a dat cuvântul.

Ce aş putea să spun eu dacă domnul Primar General care
cunoaşte foarte bine situaţia nu este? Rugămintea mea la
dumneavoastră este: lăsaţi-mă la urmă, ÎI aştept şi pe dânsul pentru că
problema mea este unică nu În Bucureşti, este unică În ţară. Abuzurile
care mi s-au făcut pentru distrugerea mea fizică şi a familiei sunt
cunoscute de foarte multe persoane, nu numai din timpul dumneavoastră
şi din urmă, deci rugămintea mea este să mă lăsaţi la urmă şi să Îmi daţi
cuvântul după ce vine domnul ~m_~rGeneral. Mulţumesc .
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Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Primar General nu vine. Aveţi posibilitatea să vă exprimaţi

dacă doriţi, dacă nu, nu. Deci domnul Primar General nu cred că ajunge
astăzi la această şedinţă.

Domnul SIăvoiu Gheorghe
Data trecută nu a ajuns. A plecat, a fost şi a plecat. Cu ani În urmă,

să zic, cu luni În urmă la fel.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Doriţi să vă exprimaţi? Da sau nu?

Domnul SIăvoiu Gheorghe
Păi ce aş avea să-mi exprim este că şi dumneavoastră nu m-aţi

Înţeles, au trecut 4 - 5 luni şi niciodată nu m-aţi ascultat, nu mi-aţi dat
cuvântul şi nu mi-aţi rezolvat problemele legate ce Consiliul General al
Municipiului Bucureşti.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Dacă aveţi ceva să ne exprimaţi, exprimaţi acum, dacă nu, asta a

fost. Concret. Primarul nu este, nu cred că ajunge până la sfârşitul
şedinţei.

Domnul SIăvoiu Gheorghe
Domnule preşedinte, rezolvaţi-mi problema că nu are rost să reiau

ce am scris În memoriu, rezolvaţi-mi problema locuinţei, rezolvaţi-mi
problema decontaminării locuinţei contaminate, rezolvaţi-mi problema
locului de veci obţinut În Cimitirul Ghencea pe Legea nr. 42 pe care nu
dumneavoastră, dar tot alţii din premieri mi l-au vândut unei persoane
care era În nişte funcţii.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Înţeleg că problemele sunt mai complexe, avem mal multe

categorii, pe mai multe specialităţi ...

Domnul SIăvoiu Gheorghe
Deci acestea sunt cele trei probleme pentru că dumneavoastră aţi

spus să Îmi exprim dorinţa. Mi-am spus-o către dumneavoastră, către
Întreg consiliul şi vreau totuşi şi insist ca să fiu ascultat de domnul Primar
General În faţa tuturor aici. Atât am avut de spus. Vă rog să Îmi daţi
răspunsul domnule..... /".---
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Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Păi eu vă dau următorul răspuns: dacă vreti vorbiţi la sfârşit, dar nu

veti avea cui să vorbiti., ,
Mai avem o mică problemă, domnul Darcllban Maricel căruia i se

dăduse cuvântul data trecută este În sală. Domnul Daraban vă permit un
minut.

Domnul Daraban am o rugăminte personală la dumneavoastră,
politeţe vă rog din suflet, politeţe.

Domnul Daraban Maricel
Bună ziua, vă mulţumesc pentru amabilitatea de care aţi dat

dovadă şi de Înţelegerea pe care o manifestaţi. Problema mea este
arhicunoscută de dumneavoastră, dar În ultima perioadă am intrat În
posesia unor documente prin care Primăria Municipiului Bucureşti prin
reprezentanţii săi atribuie locuinţe. Au atribuit din totdeauna, iar noi cei
care am făcut ceva ca domniile voastre să ocupaţi aceste scaune
suntem marginalizaţi, suntem batjocoriţi şi umiliţi să stăm În genunchi cu
mâna Întinsă. Nu este admisibil, pentru mine personal. Eu nu admit. Nu
am stat şi nu voi sta cu mâna Întinsă. Nu sun~ un mogul, sunt un om
decent. Fac nişte sacrificii să apar În faţa dumneavoastră aşa cum arăt,
dar tristeţea şi fizicul meu spun multe. Am Îmb~itrânit prea devreme. De
ce oare? Pentru că autorităţile publice nu Îşi fac treaba. Alături de mine
mai sunt şi alte persoane În aceeaşi situaţie În care beneficiază de
Legea nr. 118, beneficiază de drepturi poate mult mai mari decât mine,
dar au decenţa de a nu sta În genunchi cu mânc Întinsă. Acei oameni nu
cer decât să li se respecte drepturile conferite de statul român cât şi de
statul german. Spun aceasta deoarece beneficiază ca soţie de urmaş a
celor care au fost deportaţi.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Daraban mai aveţi ceva să ne spuneţi?

Domnul Daraban Maricel
Da. Atât timp cât problemele pe care le-am solicitat Primarului

General şi v-am adus În nenumărate rânduri spre cunoştinţă domniilor
voastre, nu am fost ascultat, m-am urcat pe primărie. Da, foarte bine, dar
m-am urcat să atrag atenţia nu să fac rău nim~lnui. Am atras atenţia că
există Într-adevăr probleme extraordinar de grave.



Domnul Daraban Maricel
Eu vă Înţeleg, dar de ce oare v-am dat În judecată?

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Nu purtăm o discuţie, aţi comunicat ce consideraţi ...

Domnul Daraban Maricel
Nu purtăm o discuţie dar locuinţa În care eu stau poate domnia

voastră nu ştiţi pentru că acea locuinţă a fost dată unui mort. A murit În
2003 şi i-a fost atribuită În 2006. Eu locuiesc În ea. Acea locuinţă nu mai
departe de 2009 am depus şi eu În instanţă, dar de ce ? De frică, de frica
de a nu veni alt şacal care are pile şi relaţii să mi3 arunce afară. Exemplu
este doamna de la patrimoniu care are locuinţă acolo şi a spus că eu nu
am ce căuta cu ea pe scară.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Cine este doamna care v-a creat probleme? Doamna de la

patrimoniu este un cuvânt larg. Domnul Daraban vă aşteptăm la comisia
juridică, când doriţi dumneavoastră, reanalizăm situaţia dumneavoastră,
poate găsim o soluţie şi veţi mai lua cuvântul În faţa consiliului.

Domnul Daraban Maricel
Este de dorit şi doamna de la patrimoniu nu este decât doamna

director Maria Petraşcu.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Am Înţeles.
Sunt amendamente şi completări la ordinea de zi?

Domnul consilier general Doru Prioteasa
Noi stăm de o oră şi douăzeci de minute şi ÎI aşteptăm pe domnul

primar care a convocat această şedinţă, nu a venit nici viceprimarul 1,
nici viceprimarul 2, unul este bolnav, celălalt nu ştim unde este, vă
propun următoarele .. 00' probabil se dau cu sanie!.

Vă propun următorul lucru: să votăm pl"imele 3 puncte de pe
ordinea de zi, să nu mai facem propuneri, să nu mai modificăm nimic, le
votăm pe primele trei şi plecăm din sală.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Din nefericire domnul Prioteasa .
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Domnul consilier general Doru Giugula
Am propunerea să menţinem pe ordinea de zi punctele 1, 2 şi 3 şi

să le amânăm pe celelalte.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Din nefericire În absenţa iniţiatorului şi iniţiatorul este Primarul

General, nu putem modifica decât să adăugăm puncte pe ordinea de
ZI ...

Domnul consilier general Doru Prioteasa
Deci eu nu cer modificarea, cer consilierilor să votăm primele 3

puncte după care să ne ridicăm şi să plecăm toţi. Hai să şi votăm treaba
aceasta.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Nu avem ce să supunem la vot. Aşa ceva nu se poate obţine. Am o

rugăminte, chiar În absenţa iniţiatorului apelez la Înţelegerea
dumneavoastră. Există punctul numărul 5 pe ordinea de zi, vă rog să ÎI
citiţi, este un punct susţinut de colegul nostru Oi lcă, dânsul se simte rău
În acest moment şi v-aş ruga să Începem cu punctul 5 pentru o situaţie
excepţională.

Cine este pentru ca punctul 5 să devină punctul 1? majoritate de
voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? 3 voturi (Giugula O., Rizoiu M.,
Nedelcu C.).

Sunt alte amendamente sau completări la ordinea de zi propusă?
Nu sunt.

Domnul consilier general Purcărea Sorin
Doream să vă propun un punct de interpeLări, dar din păcate nu se

poate decât dacă ne interpelăm Între noi, dar aş vrea să vă rog domnule
preşedinte să Îmi daţi la Începutul şedinţei cuvântul numai un minut
pentru că aş vrea să fac o expunere care aş vrea să fie consemnată ca
şi cum m-aş adresa domnului Primar General.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Hai să punem punctul interpelări şi În felul acesta faceţi expunerea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului de

interpelări.
Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri?

1 vot (Răileanu M.).
Pe cine interpelăm? ÎI interpelăm pe domnul Secretar General

pentru că dânsul În momentul acesta reprezintă ...
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Domnul consilier general Stan Ion
Noi v-am propus interpelări şi stăm aici ca nişte caraghioşi de la

ora 1 la o şedinţă neconvocată de noi ... , să Îşi ia notiţe vis-a-vis de
interpelările pe care le spunem noi şi să le transmită domnului primar.
Cred că ar fi soluţia cea mai elegantă să ieşim din acest. ....

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.S. face chestia

aceasta şi oricum Îmi notez şi eu totdeauna.

Domnul Secretar General Tudor Toma
O copie de pe procesul verbal al §edinţei este Înaintată

Întotdeauna domnului Primar General.

Domnul consilier general Stan Ion
Vroiam să spun că noi consilierii PSD consimţim la punctul de

vedere propus de consilierul PD-L domnul Prioteasa. Hai să votăm cele
3 puncte plus punctul 5 pentru colegul nostru Dincă şi pe celelalte ca să
fim şi noi la fel de serioşi ca şi domnul Primar General, hai să le amânăm
pentru că nu avem altă soluţie.

Domnul Secretar General Tudor Toma
De amânat nu pot fi amânate Întru-cât iniţiatorul este domnul

Primar General.

(

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
De amânat nu pot fi amânate. Avem o .... , sunt câteva.,." vă dau

un exemplu, chestia aceea cu Cimitirul Turcesc .... şi ar mai fi cea cu
comisia de specialitate pentru că sunt colegi care nu Îşi iau banii.

10

Domnul consilier general Scarlat Horia
Domnule preşedinte, ţinând cont de faptul că domnul primar ne

onorează cu prezenţa domniei sale, vă propun următoarele: scoaterea
de pe ordinea de zi a următoarelor puncte: 4, b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13,15,16,17,18 şi 19.

Vă cer să supuneţi la vot scoaterea acestor puncte de pe ordinea
de zi ţinând cont de faptul că iniţiatorul nu este prezent astăzi În această
sală este problema domniei sale motiv pentru :;are veţi supune la vot
propunerea mea cu siguranţă nu are cine să o combată aşa că vom
Încheia repede această.... ,<'
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Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Din nefericire În absenţa iniţiatorului nu putem să scoatem nimic de

pe ordinea de zi.
Vă supun ordinea de zi la vot aşa cum a fost ea amendată şi

completată.
Cine este pentru? majoritate de voturi, Împ trivă? O voturi, abţineri?

1 vot (Nedelcu C.).
Propunerea domnului Scarlat nu putea fi supusă la vot În absenţa

iniţiatorului.

Domnul consilier general Purcărea Sorin
Domnule Primar General, domnilor viceprimari, mă adresez

dumneavoastră cu certitudinea că voi fi ascultat. Deoarece ceea ce
vreau eu să spun acum se leagă foarte mult de cererea domnului
Constantinescu referitor la Legea nr. 10/2001 şi de asemenea datorită
faptului că, Consiliul General al Municipiului Suc Jreşti nu are competenţe
În ceea ce priveşte această problemă, aş dori S~!lfie consemnat că solicit
prin Primarul General ca În şedinţa ordinară viitoare să ne fie prezentat
un raport al dosarelor aflate spre soluţionare la Legea nr. 10/2001 fiecare
cu termenele la care au fost depuse şi termenele estimate de
soluţionare. Mulţumesc.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Deci doriţi un raport al dosarelor depuse pe Legea nr. 10/2001 şi

câte au fost soluţionate?

Domnul consilier general Purcărea Sorin
Datele la care au. fost depuse şi termenele În care se estimează

soluţionarea acestora. "-'~.' .

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Vă rog să notaţi chestia aceasta şi să se transmită la cabinet.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Stimaţi colegi o primă problemă. Oraşul este complet murdar la ora

actuală după topirea zăpezi lor, deja avem depi3şiri de pulberi Începând
din ianuarie. Suntem la jumătatea depăşirilor şi practic În 11 luni mai
avem să realizăm jumătate ca să intrăm În salv~~ardare. Poate executivul
se trezeşte şi trece la curăţirea oraşului.

A doua problemă, În baza ~or:~ lor de descentralizare, am să
citesc pentru că este un caz/y~~G-Ş:I{" uie rezolvat. Deci În baza
normelor de descentralizare 1/1~;.- ~I ~âQ~'e Înfiinţează administraţia
şcolilor din ,'udeţe inclusiv <le....~o' 'ti" . n~ipiului Bucureşti, unităţile
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şcolare având Îndrumare metodologică prim instituţiile ministerului şi
administrate de consiliile judeţene respectiv de sectoare. În aceste
condiţii ._.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Doriţi administraţia şcolilor practic.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Deci administraţia şcolilor ... ", În şcoli există şi cabinete medicale

de unde se ridică deşeuri periculoase medicale. Administraţia şcolilor În
calitate de titular Încheie un contract cu o firmă autorizată să ridice
deşeurile. Se Înfiinţează Însă şi Administraţia pentru Servicii Medicale a
Municipiului Bucureşti care şi ea la rândul ei Încheie contracte pentru
ridicarea deşeurilor din cabinetele medicale şi În felul acesta există două
tipuri de contracte cu aceleaşi termene şi pentru aceleaşi unităţi. Se
plătesc bani dublu, aceasta era problema. Ad linistraţia trebuie ""' nu
ştiu, există două contracte pentru aceeaşi treabă În aceleaşi instituţii.
Administraţia Bucureştiului Împreună cu cele de sectoare trebuie să
rezolve această problemă.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Nedelcu, dar de ce nu faceti dumneavoastră un material.

pentru că ideea este foarte bună şi" ....

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Am să-I fac şi am să ÎI depun dacă cere consiliul am să fac acest

lucru, da?

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, stimaţi colegi fără Îndoială că noi mergem din

ce În ce mai rău, dacă la ultima şedinţă atrăgeam atenţia că ar fi bine ca
domnul primar sau viceprimari care ţin locul la aceste şedinţe să fie
punctuali, constatăm că astăzi suntem Într-o situaţie mult mai delicată
decât la ultima şedinţă adică nu este prezent niciunul. Trebuie să facem
paşi Înainte. La şedinţa de data trecută convenisem Împreună că astăzi
vom discuta şi o problemă care interesa toţi bucureştenii, aceea hotărâre
aberantă În care câteva firme, mai puţin În sectoarele 4 şi 5, ridică
autoturismele şi autovehiculele parcate pe raza Municipiului Bucureşti.
Bănuiesc că nici astăzi nu vom avea nicio soluţie pentru că nefiind cel
care ne-a convocat aici să auzim şi punctul dâm;ului de vedere bănuiesc
că nu vom avea nici astăzi posibilitatea să hotări1m În vreun fel sau altul.

Eu vroiam să vă R -' '-:;" mnule pre~?edinte dacă sunteţi şi
dumnea oastră de acor ~~~,~~ totuşi de propunerea făcută la
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începutul şedinţei de colegul nostru Prioteasa ~;;ipe care o susţine şi
PSD-ul, haide să votăm cele trei puncte care sunt importante ca să nu
piardă municipalitatea nişte finanţări şi cofinanţări şi să ne retragem şi
noi de la această şedinţă pentru că şi noi suntem la fel de aleşi ca şi
domnii primari şi viceprimari.

La punctul 5 avem o obligaţie, eu îmi aduc aminte că este o
hotărâre dată în 2000, să rezolvăm şi problema revoluţionarilor. Deci
cele trei puncte plus punctul 5.

Domnul consilier general Gâf - Deac Ioan
Stimaţi colegi, sigur că propunerea domnului Stan şi a domnului

Prioteasa este o propunere venită În întâmpinal'ea lipsei de respect pe
care o are cetăţeanul faţă de noi. În schimb vreau să vă spun că
bucureştenii nu au greşit cu absolut nimic pentru că nu este astăzi
primarul aici. Noi ne aflăm aici, haideţi să analizc:lm ordinea de zi fiecare
cum a văzut-o În comisii şi cum a hotărât de cuviinţă, să le votăm până
la capăt, ce vreţi să respingeţi ce nu, pentru căI doar ca să plecăm din
sală nu facem altceva decât să îngreunăm problemele bucureştenilor.

Eram pregătit astăzi să discut cu domnul Primar General să îi
transmit o cerere vis-a-vis de reanalizarea de .Jrgenţă a proiectului cu
privire la salubrizare pentru că îi leagă pe bucureşteni de glie. Adică
sâmbăta conform proiectului de hotărâre bucureştenii nu mai pot pleca
din oraş pentru că ei trebuie să facă curăţenie. Şi vroiam să îl întreb pe
domnul Primar General şi am să rog executivul să noteze să îi transmită
această întrebare şi aştept răspuns În scris, care este eficienţa dacă faci
curăţenie sâmbăta şi nu luni? Vă mulţumesc.

\ '

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Acum realist vorbind putem să le votăm la foc automat şi acolo

unde ...
Mai sunt alte interpelări? Nu mai sunt.

13
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Trecem la primul punct pe ordinea de zi, care este punctul numărul
5, proiect de hotărâre privind modificarea şii completarea Hotărârii
nr. 32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate În
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum
şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 şi a Hotărârii C.G.M.B.
nr.248/2006

Sunt comentarii şi amendamente la acest punct?
.~~~~.
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Domnul consilier general Dincă Dumitru
În primul rând vă mulţumesc că aţi fost de acord să trecem direct la

punctul 5. Nu vreau să vă impresionez, dar ieri am făcut o şedinţă de
chimioterapie şi mă simt foarte rău. Asta nu ne Împiedică să judecăm
lucrurile corect. La proiectul care a fost făcut de către Serviciul Achiziţii,
pentru a nu mai relua procedurile care sunt foarte greoaie şi care pe
mine m-au ţinut În loc aproape un an de zile cu acest proiect, am căzut
de cuviinţă să fac nişte amendamente după ce În prealabil am discutat
cu unii dintre colegii mei jurişti şi motiv pentru care am redactat aceste
amendamente În trei exemplare, unul către domnul preşedinte ..., sunt
amendamentele făcute ...

Domnul consilier general Gâf - Deac Ioan
Daţi-mi voie să dau citire amendamentelor domnului consilier

general Dincă Dumitru.
Anexa 1( contract de Închiriere) - la părţile contractante, după ce

sunt enumerate să se adauge beneficiari ai Legii nr. 341 În calitate de
persoane fizice. În contract va apărea la părţi contractante şi "persoane
fizice beneficiare ale Legii nr. 341/2004 cu toate datele de identificare".

Art. 2.1.- ultimul paragraf din acest articol să fie "obiectul de
activitate al activităţii locatarului poate fi schimbat În raport cu nevoile
acestuia pentru a produce profit, dar cu Înştiinţarea locatorului despre
această situaţie, urmând ca aceasta să modifice cuantumul chiriei şi
legalitatea activităţii desfăşurate.

Art. 3 paragraful 2 - contractul va ·'i prelungit de părţile
contractante, prin act adiţional Încheiat Înainte de expirarea termenului
prevăzut În contract: În cazul În care niciuna dintre părţi nu cere
prelungirea ori rezilierea contractului, se va considera că, În aceste
condiţii intră În vigoare relocaţiunea tacită până când una din părţi cere
În scris modificarea termenilor contractuali.

4. Obligaţiile locatarului:
Art. 7.5 La sfârşit se va adăuga cu excepţia beneficiarilor Legii nr.

341/2004.
Art. 7.6. Să comunice În scris locatorului În termen de 15 zile, orice

modificare a contractului de societate, a statutului, a obiectului de
activitate, precum şi orice modificare survenit:3 la "Oficiul Registrului
Comerţului"; interpretarea acestui articol se va face În sensul că
proprietarului i se aduc la cunoştinţă modificările, altfel spus nu i se cere
acordul deoarece Între părţi nu există raport de subordonare.

5. Art. 7.8 Pentru ..., ~,Ie de amenajare, consolidare,
Înfru~~useţ~r:, etc., pe c.'rs~ 1~.1le dis~une ori este de acord cu
ele ŞI II o liga pe locata·,. - q,ţ)l!l.e ~u o cota parte on Integral, aceste
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sume să-i fie scăzute din cuantumul chiriei, pentru o clarificare cât mai
exactă a situaţiei, se va Încheia o minută Între locator şi locatar.

6. Art. 8 Se abrogă (pactul expres de gradul IV)
7. La Art. 9 - punctul b să fie scos.
8. Art. 12 - abrogat.
Art. 6 din hotărâre "Au dreptul să funcţioneze În spaţiile comerciale

Închiriate, beneficiarii cu brevet ai Legii nr. 341/2 )04, atât ca persoane
fizice autorizate precum şi În cadrul unor societii3ţi comerciale În care
aceştia sunt asociaţi sau acţionari, sau În baza unor contracte de
asociere, Încheiate cu orice persoană juridică ori persoană fizică
autorizată"

Art. 7 Vânzarea spaţiilor către beneficiarii Legii nr. 341/2004 să se
facă conform prevederii de la art. 5 alin.1 lit. c) din Legea nr. 341/2004,
coroborat cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, şi nu
conform Legii nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie.
În acest sens primarul va trebui să stabileasdi condiţiile aducerii la
Îndeplinire a acestei prevederi.

9. Se abrogă art. 6 din Hotărârea C.G.M.8. nr. 242/20.10.2005.
Acestea sunt amendamentele domnului consilier general Dincă

Dumitru.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Le supunem la vot pe rând.

(

Domnul consilier general 8ăcăintan Irimie qabriel
Avem o propunere, ca şi fundaţiile şi asociaţiile să facă parte din

acest proiect pentru că până la urmă ...
Aceasta este propunerea noastră.

Domnul consilier general Stan Ion
Dacă am Înţeles bine de la domnul Dincă, eu În proiect, În

amendamentele pe care le-a spus dânsul există variante În care un
revoluţionar nu are posibilitatea materială să Îşi achite lumina,
contravaloarea chiriei şi atunci să se poată asocia ....

15

Domnul consilier general 8ăcăintan Irimie (3abriel
Am Înţeles, acelaşi lucru se Întâmplă şi cu asociaţiile sau o

fundaţie, nici acela poate nu are posibilitatea dar totuşi care este
diferenţa că nu Înţeleg că până la urmă haideţi să ne Înţelegem şi cu
revoluţionarii aceştia, că până la urmă toţi am fost revoluţionari şi să ştiţi
că sunt convins că jumătate .QjJJJredumneavoastră aţi fost În Piaţa
Revoluţiei şi nu aveţi spaţii. ~r.~::r~~,
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Domnul consilier general Stan Ion
Pe Dincă l-am văzut şi el m-a văzut pe mine, pe dumneavoastră nu

v-am văzut.

Domnul consilier general 8ăcăintan Irimie G!3briel
Este foarte bine şi suntem de acord cu domnul Dincă dar până la

urmă sunt fundaţii În scopuri umanitare, asociaţii la fel şi ele de ce să nu
beneficieze de acelaşi regim? Nu Înţeleg.

Să intre În asociaţii la fel ca şi revoluţionarii.

Domnul Secretar General Tudor Toma
Am să vă explic eu domnule consilier, domnul 8ăcăinţan, dacă Îmi

permiteţi. Asociaţiile şi fundaţiile primesc spaţii pentru aşi desfăşura
obiectul de activitate care este un obiectiv sau un obiect eminamente
social. A permite asocierea cu societăţi comerciale deja denaturează de
la scopul iniţial de la care a fost dat acel spa ,iu, pentru desfăşurarea
activităţii cu caracter social. Acesta este raţionamentul. Ceea ce vreau
să vă rog Însă să aveţi grijă la acest proiect, am ascultat amendamentele
dar nu ştiu dacă, neavând comparaţia În faţă nu pot ... , v-aş ruga Însă să
aveţi grijă ca acest contract pe lângă faptul că se aplică revoluţionarilor
se aplică şi asociaţii lor şi fundaţiilor, iar aceste amendamente s-ar putea
să aibă o incidenţă oarecare.

Domnul consilier general 8ăcăintan Irimie ,Gabriel
Da, deci aceasta a fost propunerea mea.

Domnul consilier general Stan Ion
Domnul Secretar General, tocmai a spus ce vroiam eu să spun,

deci ele nu trebuie să se aplice fundaţiilor şi asociaţiilor pentru că au alt
regim. Fundaţiile şi asociaţiile pot accesa fonduri, pot face o grămadă, pe
când un revoluţionar amărât stă Într-un spaţiu de 24 m sau 26 m şi de
multe ori nu are posibilitatea să Îşi plătească lumina şi contravaloarea
chiriei. Dacă facem ceva să reparăm să facem pentru ei şi să nu mai
facem nişte mangle colaterale că mai are nu ştiu cine ce interes.
Camarade, lăsaţi-o doamne iartă-mă. Deci facem acest lucru pentru că
este vorba de revoluţionari şi să Îi ajutăm toţi dar haideţi să nu o
extindem pentru că .... şi eu sunt, dar eu cu Dincă m-am Întâlnit pe 21.



acord cu ele, de exemplu şi aş cere o lămurire aici, am Înţeles că În ceea
ce priveşte achiziţionarea acestor spaţii ar trebui să nu se aplice Legea
nr. 550 care se referă la spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă. Aş vrea
să primesc un răspuns avizat din partea executivului dacă acest lucru
este posibil.

Doamna consilier general Nemeş Carmen
Dacă Îmi permiteţi am să vorbesc În numele domnului Dincă pentru

a face nişte precizări de ce domnul Dincă s-a referit la Legea nr. 341 şi
nu la Legea nr. 550. Conform Legii nr. 341 această lege creează nişte
drepturi acestor oameni, este o lege specială care derogă de la regulile
de drept generale. Legea nr. 550 se referă la spaţiile cu altă destinaţie
decât locuinţe oricare ar fi ele. Aici pot intra multe şi ONG-uri, şi asociaţii
şi cabinete şi mai multe. Dânşii au o lege specială Însă. Legea nr. 341
prevede la art. 5 alin 1, lit. c) că persoanele care deţin brevetul şi
Întrunesc condiţiile Legii nr. 341 au dreptul la cu părarea sau Închirierea
cu prioritate fără licitaţie din fondul de stat, deci practic Legea nr. 341
derogă de la legea generală nr. 550. De fapt aceasta a fost esenţa
acestei legi pentru a le da acestor oameni nişte posibilităţi până la urmă
materiale, pentru că sunt numai drepturi materiale. Mulţumesc.

Şi aş vrea să mai aduc la cunoştinţă şi o altă prevedere legală pe
care se Întemeiază de fapt domnul Dincă În amendamente, este vorba
de hotărârea nr. 1412/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 341. Această lege la art. 29 prevede că la acordarea
drepturilor prevăzute de acest art. 5 care se referă la cumpărare şi
Închiriere nu se solicită beneficiarilor Îndeplinirea de condiţii
suplimentare, adică pur şi simplu că deţin acel brevet şi că sunt
recunoscuţi ca revoluţionari le va fi aplicabilă prevederea din 341. Nu au
nevoie să fie persoane fizice, juridice, ONG-uri, pur şi simplu ei datorită
brevetului beneficiază de acele drepturi. Mulţumesc.

Vreau să vă spun că În amendament se :>pune: aceste prevederi
se aplică efectiv beneficiarilor pe Legea nr. 341. Eu vorbesc de
amendamentul domnului Dincă nu al colegului meu, amendamentul
domnului Dincă se referă strict la revoluţionari.

Domnul consilier general Stan Ion
Bănuiesc că are şi avizul comisiei juridice acest proiect, cu atât mai

mult simplifică lucrurile.
De ce am spus că nu asociaţii şi ONG-uri? Pentru că atunci nu mai

au calitatea aceşti revoluţionari să Îşi revendice aceste spaţii. Mai pe
Înţelesul tuturor, dacă do~~i că are un spaţiu de 20 m fiind
reVOIUţ~ionarşi vine cu f~n:..~;~r'.;:tjI7W-6re;o'ste revoluţionar şi are mai mulţi
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bani nu putem să Îi dăm posibilitatea ca Împreună să ia spaţiul? Asta
vrem să se Înţeleagă. Poate să Îşi facă chestia aceasta Între ei.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
M-am informat, este un vot de 2/3, cu 3"7 şi amendamentele se

votează tot cu 370 Sunt 40 de consilieri generali În sală.
Vă supun la vot amendamentul domnului Dincă. Au fost citite, le

denumesc. Anexa 1.
Cine este pentru? 31 de voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? 6

voturi (Scarlat Ho, Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., Meran D.,
Purcărea S.)o

Acest amendament nu a fost adoptat.
Horia pe tine te-au răsturnat cu maşina la Universitate, să îţi fie

ruşine.

Domnul consilier general Gâf - Deac Ioan
Domnule preşedinte, dacă Îmi permiteţi Între votul de

amendamente. Faptul că dumneavoastră nu aţi citit hotărârea iniţială
domnilor colegi liberali, faptul că nu aţi venit la discuţiile pe care le-am
purtat la comisia juridică un an de zile. Stimate coleg, dă-mi voie că repet
ce a spus un fost coleg de-al meu, domnul Fuciu, "când vorbeşti cu mine
dumneata să taci". Nu vreau să intru În chestiuni din acestea.

Faptul că sunteţi astăzi Partid Naţional Lib'~ral este datorită acestor
oameni pe care mulţi Îi denumesc fraieri, care au stat zilele alea pe străzi
ca să puteţi voi astăzi să aveţi congrese frumoase. Aşa că aţi face bine
să veniţi să citiţi ca să putem să rezolvăm o problemă care trenează de
ani de zile.

Domnul consilier general Purcărea Sorin
Dragi colegi, vreau să lămurim ..... o

Domnul consilier general Meran Dan
În primul rând dacă aveţi o listă de amendamente 1, 2, 12, 15

trebuia să le puneţi În discuţie şi fiecare dintre ele să ....

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Meran Îmi aduc aminte acum vreo 3 săptămâni nu eraţi

atât de vehement.



Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Da, unul ca dumneavoastră.

Domnul consilier general Meran Dan
Unul ca mine, exact.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Da.

Domnul consilier general Meran Dan
Aşa ar trebui.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Asta În vise.

Domnul consilier general Meran Dan
Nu, În realitate.

Domnul consilier general Purcărea Sorin
Vreţi să purtăm o polemică domnul Murg? Nu cred.
Dragi colegi, poate nu am fost bine Înţeles. Deci noi am fost de

acord cu proiectul dovadă veţi vedea că vom vota acest proiect. Îmi pare
rău că domnul Gâf Deac se referă la un partid pe care nu ÎI cunoaşte,
poate a aplicat ceea ce vede la dânsul În partid şi la altii dar nu este
cazul la noi. Îmi pare rău. Deci vom vota proiectul. '

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Dacă nu votezi amendamentele ÎI votezi de pomană.

Domnul consilier general Purcărea Sorin
Am spus că suntem de acord. Ideea este că dacă aceste

amendamente erau corecte ele puteau fi introduse direct În corpul
hotărârii.

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, am senzaţia că, uneori suntem numai jurişti şi

numai avocaţi şi numai posesori de diplome de drept. Era vorba despre
o hotărâre simplă În care colegul nostru Dindj spusese două lucruri
esenţiale. Cum să Îi ajutăm pe aceşti oameni care nu sunt foarte mulţi,
sunt pe liste trecuţi 100 sau ~~Q~o·".o..b} ştiu câţi sunt exact şi am
răstălmăcit-o noi. Ne-ati pus Î,,~(::''imţm$ib'ifttateasă nu mai voteze nici
PSD-ul nici PDL-ul d~oare~~~: /" . v~.tâ'" amendamentele domnului
Dincă VinAO-urile '" fl';)~ 1 o, ,\ (') " :l'i"\_~c ... ~ p.-!t
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Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Supun la vot al doilea amendament făcut de domnul Dincă.
Cine este pentru modificarea art. 2.1? 30 voturi, Împotrivă? O

voturi, abţineri? 6 voturi (Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R.,
Meran D., Purcărea S.).

Acest amendament nu a fost adoptat.

Doamna consilier general Tapardel Ana Clz\udia
Domnul preşedinte, pentru că votăm pe amendamente vă rog să

citiţi Înainte amendamentul care se modifică, pentru că nu se Înţelege ce
votăm şi ce nu votăm.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Modificarea art. 3, paragraful 2 - contractul va fi prelungit de părţile

contractante, prin act adiţional Încheiat Înainte de, expirarea termenului
prevăzut În contract: În cazul În care niciuna dintre părţi nu cere
prelungirea ori rezilierea contractului, se va considera că, În aceste
condiţii intră În vigoare relocaţiunea tacită până când una din părţi cere
În scris modificarea termenilor contractuali.

Cine este pentru? 29 voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? 7 voturi
(Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., Meran D., Purcărea S.,
Nedelcu C.).

Acest amendament nu a fost adoptat.

Art. 7.5 La sfârşit se va adăuga cu excepţia beneficiarilor Legii nr.
341/2004.

Cine este pentru? 30 voturi, Împotrivă? O loturi, abţineri? 6 voturi
(Scarlat H., Poteraşu C" Niţu R., Grigorescu R., Meran D., Purcărea S.).

( Acest amendament nu a fost adoptat.

- la ora 14.55 a venit domnul consilier general Neagu Mihai -

Art. 7.8 Pentru lucrările de amenajare, consolidare, Înfrumuseţare,
etc., pe care proprietarul le dispune ori este de acord cu ele şi ÎI obligă
pe locatar să contribuie cu o cotă parte ori integral, aceste sume să-i fie
scăzu te din cuantumul chiriei, pentru o clarificare cât mai exactă a
situaţiei, se va Încheia o minută Între locator şi locatar.

Cine este pentru? 31 voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? 6 voturi
(Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., Meran D., Purcărea S.).

Acest amendament nu a fost adoptat.
~~~~~"li"

..Art. 7.~ Să comunic~ ~~~~ţbrUIUi În term~n de 1~ zile, ~rice
modificare a

J
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activitate, precum şi orice modificare survenite) la "Oficiul Registrului
Comerţului"; interpretarea acestui articol se va face în sensul că
proprietarului i se aduce la cunoştinţă modificările, altfel spus nu i se
cere acordul deoarece între părţi nu există raport de subordonare.

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abţineri?
5 voturi (Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., Meran D., Purcărea S.) ..

Acest amendament nu a fost adoptat.

Art. 8 Se abrogă (pactul expres de gradul IV)
Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? O voturi, abţineri? 6 voturi

(Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., rlJleranD., Purcărea S.).
Acest amendament nu a fost adoptat.

Art. 9 - punctul b să fie scos.
Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? O voturi, abţineri? 6 voturi

(Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., Meran D., Purcărea S.).
Acest amendament nu a fost adoptat.

Domnilor liberali vă aştept la primul vot care să vă avantajeze.

Art. 6 din hotărâre "Au dreptul să funcţioneze în spaţiile comerciale
închiriate, beneficiarii cu brevet ai Legii nr. 341/2004, atât persoane fizice
autorizate precum şi în cadrul unor societăţi comerciale în care aceştia
sunt asociati sau actionari, sau în baza unor contracte de asociere,, ,
încheiate cu orice persoană juridică ori persoană fizică autorizată"

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? O voturi, abţineri? 6 voturi
(Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., I\/Ieran D., Purcărea S.).

Acest amendament nu a fost adoptat.

Art. 7 Vânzarea spaţiilor către beneficiarii Legii nr. 341/2004 să se
facă conform prevederii de la art. 5 alin.1 lit. c) din Legea nr. 341/2004,
coroborat cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, iar nu
conform Legii nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie.
În acest sens primarul va trebui să stabilească condiţiile aducerii la
îndeplinire a acestei prevederi.

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? O voturi, abţineri? 6 voturi
(Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R., Grigorescu R., 1\J1eranD., Purcărea S.).

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot ultimul amendament "abrogarea art. 6 din Hotărârea
C.G.M.S. nr. 242/2005" _-

Cine este pentru? 3~ţ~f~~!~·î.mP9.~ivă? O voturi, abţineric 6 voturi
(Scarlat ,Poteraşu C., N)~~/; n eres~u R., 1l'v1eranD., Purcarea S.).
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Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun al vot amendamentul domnului Băcăinţan, adică şi ONG-
urile, fundaţiile şi asociaţiile să beneficieze de aceste drepturi.

Cine este pentru? 17 voturi, Împotrivă? 13 voturi (Stan 1., Drăghici
A., Rizoiu M., Păduraru A., Boajă M., Nicorescu V., Sitaru J., Meran D.,
Purcărea S., Grigorescu R., Niţu R., Scarlat H" Anton M.), abţineri? 5
voturi (Gâf-Deac 1., Pop R., Răileanu M., Capotă 13., Ţapardel C. ).

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre În inte!;~ralitatea lui, proiect de
hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.
32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate În administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea HCGMB nr.
215/2006 şi a HCGMB nr. 248/2006.

Cine este pentru? 6 voturi (Scarlat H., Poteraşu C., Niţu R.,
Grigorescu R., Meran D., Purcărea S.), Împotrivă? O voturi, abţineri? 33
voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul consilier general Meran Dan
Domnule preşedinte, ...

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Nu v-am dat cuvântul domnul Meran şi vă rog să ÎI cereţi Înainte.

Domnul consilier general Meran Dan
Vă rog frumos, din suflet să Îmi daţi cuvântul.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Vă rog.

Domnul consilier general Meran Dan
Vă mulţumesc, sunteţi foarte amabil.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Meran, impertinenţa nu este ...

Domnul consilier general Meran Dan
V-am mulţumit şi v-am şp~s că sunteţi foarte drăguţ, chiar Îmi
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Vă rog să Încercaţi să vă ţineţi În frâu colegii, din această parte s-
au auzit o grămadă de injurii şi ameninţări. Încercaţi, dacă puteţi să, să
ne daţi argumente, vă respectăm, ascultăm ...

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Meran, primul argument este că nu aţi citit proiectul de

hotărâre al domnului Dincă, nu l-a citit niciunul dintre consilierii
dumneavoastră.

Domnul consilier general Meran Dan
În ceea ce priveşte amendamentul 2.7 şi 2.8 pe care ÎI ştiţi foarte

bine este complet ilegal. De altfel noi am votat hotărârea,
dumneavoastră nu aţi votat-o.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind

aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru
anul 2010, calculată conform Anexei nr.2 la Hotărârea C.G.M.S. nr.
317/2008.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi,
abţineri? 1 vot (Nedelcu C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
împuternicirea Primarului General de a întreprinde toate
demersurile necesare către Guvernul Rtomâniei, în vederea
asigurării co-finanţării (Fonduri de Coeziune) pentru acoperirea
deficitului de finanţare necesar finalizării Faj~:eiII - Glina, împreună
cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată şi Caseta de Apă
Uzată - Dâm boviţa.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Stimaţi colegi, studiind documentele care sunt şi pe internet, În

legătură cu modul În care se derulează cele trei componente ale
aplicaţiei ISPA - Glina Contractul Construcţii Faza 1, cel de consultanţă
şi cel de supervizare şi am mai ridicat această problemă În şedinţa din
ianuarie şi nu am primit de la domnul primar răspunsurile adecvate ...

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Berevoianu este În sală şi vă poate explica.
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Domnul consilier general Nedelcu Costel
Îmi daţi voie? Este o problemă care vă interesează domnilor pentru

că aţi votat Hotărârile C.G.M.B. nr. 245 şi 246/2 05, răspundeţi personal
şi eu nu vreau să răspund. Eu vreau să Îmi exprim, vis-a-vis de acest
lucru, punctul de vedere şi fiecare ia atitudinea pe care o doreşte.

Având În vedere perspectivele de accesa re a fondurilor POSS,
pentru faza a doua şi faţă de rolurile autorităţilor implicate şi anume:
Primăria Municipiului Bucureşti prin Unitatea de Implementare a
proiectului şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ca Împrumutat al
BERD şi BEI, Apa Nova ca entitate care v-a prelua În exploatare Staţia
de epurare se nasc următoarele Întrebări.

Care sunt şansele reale ca implicit constructorii şi consultanţii
angajaţi În faza I să Îşi respecte termenele contractuale asumate faţă de
statul român reprezentat În cazul de faţă de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti?

A doua Întrebare, se conştienţizează riscurile pierderii finanţării
pentru Faza a II a pentru că există riscul rambursării parţiale a celei din
Fazal?

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Nu există acest risc.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Eu am Întrebat, se imprimă pe bandă şi fiecare răspunde de ce are

de răspuns.
Ce soluţii are Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru a

impulsiona ritmul proiectului?
Care este poziţia exprimată, În documentul oficial, a consultantului

faţă de strategia de management a nămolului care trebuie adoptată la
staţia de la Glina, document ce va face parte din documentaţia de proiect
pentru Faza a II a care trebuie transmis Comisiei Europene pentru
aprobarea finanţării?

În ce măsură consultantul angajat de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti determină, apreciază corect debitul de canalizare
care va dimensiona capacitatea Staţiei din Faza a II a?

Care este poziţia Apa Nova faţă de strategia pe nămol şi pentru
Faza a II a În Întregime?

Sunt posibile creşteri tarifare după finalizarea Fazei I? Şi cum
poate monitoriza acest lucru Consiliul General În avantajul cetăţeanului
beneficiar de servicii de apă şi c~li~i:l:r; ?

Vă pun toate aceste Înţ~b~~~~p n că În primul rând noi avem
nişte Împrumuturi la Banca /;~1'~/f RD şi un eventual eşec al
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Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Proiectul este finanţat pe BEI şi BERD.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Îmi daţi voie domnule preşedinte? Un eventual eşec al proiectului

ne va strica imaginea şi În faţa acestor instituţii.
Intervenţia mea este pentru proiectele de la punctele 2 şi 3 de pe

ordinea de zi. La proiectul de la punctul 3 sunt prevăzute nişte anexe
care nu există, sunt 6 anexe dacă le aveţi şi dacă le ştiţi vreau să le
discutăm.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Că/in
Este domnul Berevoianu În sală, ati notat Întrebările?,

Domnul Berevoianu Costin - consilier Primaru General
Bună ziua domnilor consilieri, În primul rând proiectul de hotărâre

În discuţie nu vizează linia Întâi, am Înţeles că următorul punct pe
ordinea de zi vizează finalizarea Fazei 1.Acesta este un proiect pe care
noi l-am promovat, Primarul General l-a promovat de asemenea În faţa
dumneavoastră şi nu face decât să-I Împuternicească pe Primarul
General să facă demersurile la Guvern pentru obţinerea finanţării la linia
a doua. Linia a doua În accepţiunea noastră, fiind discuţiile Încheiate
chiar cu Ministerul Mediului, este o investiţie care va conduce la o
valoare de circa 450 spre 500 milioane de euro Într-un complex de
lucrări care Înseamnă linia a doua de epurare a apei uzate, tot
managementul nămolului, respectiv deshidratarea şi incinerarea
nămolului de la linia Întâi şi de la linia a doua. Aceste două obiective
Însumează circa 200 milioane de euro. Vă readuc aminte că aţi aprobat
ca Primăria Municipiului Bucureşti să facă demersurile preliminare pentru
hotărârea de guvern de preluare a caseta de apă uzată şi În a doua
componentă a acestui proiect am estimat circa 75 milioane lucrări de
reabilitate a acestei casete şi probabil că hot2lrârea de guvern va fi
adoptată În cursul lunii aprilie.

Nu În ultimul rând un lucru extrem de important, reabilitarea a circa
30 kilometrii de colectoare de ape uzate care astăzi sunt amplasate În
stratul freatic. Reabilitarea casetei şi reabilitarea colectoarelor nu fac
decât să diminueze la minim infiltraţiile de apă freatică, care ajung În
Dâmboviţa. Vă informez ca la ora actuală caseta conduce În Glina, În
viitoarea staţie, circa 1.500.000 metrii cubi de apă uzată pe zi din care
apă uzată efectivă sunt doar 900.000, Diferenţa de 600.000 este apă
infiltrată În sistemul de canalizare, cum vă spuneam În caseta
Dâmboviţei şi În colectoare tii,,, 7Npatul freatic. Am privit acest proiect În
mo~ r:nult mai compl~x. ~:.~~r;m~.~A~rimar~1 .General a .făc~t ,şi ~m
participat la demersurile ~Ek,.I~'~'~~:a,~lr~0tacu Ministerul MediuluI ŞI chiar

\ 0;'J '1; !.;~~,O',~J I

l' \ -' \'@"'ES, q =>c=-"==--_ 25
.



la primul - ministru şi am Încercat să prezentăm factorilor de deciziei ai
guvernului această necesitate. Glina este menţionată În capitolul de
mediu al documentului de aderare al României la Uniunea Europeană,
deci este obligatoriu ca o dată terminată linia unu şi vă informez că
aceasta se va termina cu probe tehnologice cu tot la 31 decembrie 2010,
să Începem În paralel demersurile de finanţare. Dacă vă uitaţi cu atenţie
la anexa la această hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
municipiul Bucureşti Îşi propune să cofinanţeze numai cu 50 milioane În
perioada 2013 - 2015 aceste lucrări, restul sunt bani care trebuie să vină
de la Uniunea Europeană prin Axa 3 de dezvoltare, fonduri structurale şi
o cofinanţare de la Guvernul României.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Rugămintea mea, domnul Berevoianu, este să spuneţi

participarea fiecărei părţi: 18 milioane participarea noastră, 74 milioane

Domnul Berevoianu Costin - consilier Primar General
Din 450 milioane noi estimăm ca 50 milioane să fie participarea

municipiului Bucureşti cum am mai spus pentru perioada 2013-2015,
Guvernul României ar trebui să participe cu circa 50 milioane, În mod
special pentru reabilitarea casetei pe care o luăm de la Ministerul
Mediului conform hotărârii dumneavoastră anterioare, iar restul sunt bani
de la Uniunea Europeană.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
V-aş mai ruga să precizaţi reabilitarea casetei pe cei 17 kilometrii

cu cât va creşte debitul?

Domnul Berevoianu Costin - consilier Primc!lrGeneral
Vă informez că la ora actuală caseta la ploile de intensitate

maximă nu tranzitează mai mult de 80 mc/secundă deşi ea a fost
realizată să tranziteze 120 mc/secundă.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Şi noi o putem duce Înapoi acolo.

Domnul Berevoianu Costin - consilier Primc;lrGeneral
Are un efect foarte important reabilitarea casetei şi asupra evacuări

apei de ploaie de
intensitate mare.

~V\\

Bucureşti, la ploile de
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Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Mulţumim domnul Berevoianu. Sunteţi mulţumit de răspunsuri

domnul Nedelcu?

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Am pus nişte Întrebări şi trebuia să fim informaţi În calitate de

consilieri pentru că suntem responsabili.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Trebuia să veniti la comisia de utilităti unde s-a discutat această. .

problemă.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Domnule preşedinte a venit şi În comisia de mediu un proiect total

nepregătit. Domnul Berevoianu nu ne-a spus nimic În legătură cu faza I
nici poziţia consultantului angajat de Consiliul 13eneral al Municipiului
Bucureşti, nici poziţia Apa Nova, nu ştim cum va fi dimensionată staţia,
deci la ora actuală practic nu avem o informare corectă asupra lucrărilor
de la faza I ca să ştim dacă putem obţine finanţarea pentru faza II.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Nu s-a Întâmplat nimic, am vorbit şi cu doamna Trăşculescu, care

este şefa Unităţii de Implementare.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Dacă vreţi am să vă citesc din minutele comisiei tehnice unde chiar

domnul Berevoianu se Îndoieşte de anumite probleme. Vreţi să le fac
public? Le citesc.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Citiţi-le dacă aveţi un aşa document, nu ne lăsaţi... Domnul

Nedelcu, În mod evident nu aveţi Întrebările. Haideţi să vă răspundă
domnul Berevoianu şi să trecem mai departe.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
La minuta şedinţei de negociere, da?

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Vă rog, riscăm să rămânem fără cvo 'um şi vă asumaţi o

răspundere enormă domnul Nedelcu. Dacă pierdem faza a II a de
finanţare vă asumaţi ... Vă rog..din sl,.I.fletdacă aveţi ceva serios să ne
comunicaţi, dacă nu, să me~m~!.9 y~ti;~)'.
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Domnul consilier general Nedelcu Costel
Aşa scrie În minută: contractorul va permilte viitorului operator să

fie prezent la şantier pentru asistenţa tehnică astfel se micşorează riscul
ca Apa Nova Bucureşti să nu preia staţia pentru operare. Deci există un
risc deja exprimat de dânşii.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Nedelcu, dacă ar fi fost iniţiatorul je faţă astăzi vroiam să

propunem o comisie pentru Glina ca să mergem acolo, din care probabil
ca să fi făcut şi dumneavoastră parte.

Domnul consilier general Nedelcu Costel
Dacă dumneavoastră sunteţi complet informaţi votaţi-I eu mă voi

abţine. Şi vreau să fie consemnat pe bandă, consilierul general Nedelcu
Costel se abţine la vot la punctele 2 şi 3 de pe or jinea de zi.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind

Împuternicirea Primarului General de a întreprinde toate
demersurile necesare către Guvernul României, în vederea
asigurării co-finanţării (Fonduri de Coeziune) pentru acoperirea
deficitului de finanţare necesar finalizării Fazei II - Glina, împreună
cu lucrările de reabilitare colectoare de apă lIIzată şi Caseta de Apă
Uzată - Dâmboviţa

Cine este pentru? majoritate de voturi? voturi împotrivă? O voturi,
abţineri? 1 vot ( Nedelcu C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Staţia de Epurare
a Apelor Uzate a Municipiului Bucureşti, precum şi a Actului
Adiţional nr. 3 la Contractul de lucrări închll~iat cu S.C. AKTOR -
ATHENA S.A., înregistrat la Primăria Municipiiului Bucureşti sub nr.
3173/11.12.2006.

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, punctul 2 l-am votat pentru că În permanenţă

suntem În contratimp, că pierdem bani, de multe ori nu înţelegem foarte
bine, dar am votat pentru ca municipalitatea să nu piardă nişte bani şi
mai ales că era şi domnul Berevoia~~~",9if~~asă nu intrăm Într-o dispută
cu dânsul. j'':''''* R o ~''ţ,~~~

. L~ punctul 3, vreau ~ă ÎI ÎIJJ~~J;r"~:~:~~:~~\B~r.evoianu do~ă lucruri.
DecI nOI avem prezentat lista a~ ." 'pţi1t,tldl\IOnal 2, 3 ŞI 5, anexa
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6 este În limba engleză. Unii dintre noi am făcut limba rusă la şcoală nu
prea ştim bine engleză şi plus de asta mai sunt ..., nu am văzut aici
programul lucrărilor, lista garanţiilor, deci sunt foarte multe lucruri care
sunt În neregulă sau mă rog, nu sunt explicite şi l-am rugat pe domnul
Berevoianu să ne spună de ce nu am avut În mape şi anexele .... , pe
iniţiator, pe primar sau cine ne-a făcut această propunere domnule
preşedi nte?

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Iniţiatorul.

Domnul consilier general Stan Ion
Atunci vă rog foarte mult ca la punctul 3 să vină iniţiatorul să ne

prezinte toată documentaţia, bănuiesc că şi colegii aici de faţă sunt de
acord cu ce spun eu.

Nu putem vota anexa 6 În limba engleză, lipsă anexa 2, 3 şi 5 plus
celelalte pe care nu le avem: lista garanţiilor, situaţia lucrărilor, sumele,
pentru că asta Înseamnă că dăm nişte bani şi cum să vă spun, nu ştim
cum Îi dăm. Măcar să ştim să nu fim chiar ultimii caraghioşi.

Domnul Berevoianu Costin - consilier Primar General
Vreau să vă informez că negocierea a durat aproape 4 luni, că

există toate anexele, documentaţia a fost depusă cu toate anexele,
programul de lucru este un grafic de lucrări. Vreau să vă informez Însă
asupra a câteva repere extrem de importante. În primul rând nu depăşim
sub nicio formă bugetul iniţial. Dacă vă uitaţi În proiectul de hotărâre
Primarul General va putea semna, dacă dumneavoastră veţi aproba
acest document, numai În situaţia În care memorandumul de finanţare va

( fi adoptat de Bruxelles În forma În care este astăzi la Ministerul de
Finanţe şi doi, dacă aranjamentele financiare iniţiale de acum 4 ani
rămân aceleaşi. Deci suntem În acelaşi buget, discutăm Însă de o
declare de termen de 12 luni pentru că termenul iniţial a fost 31
decembrie 2009, este vorba de o decalare de termen pentru 31
decembrie 2010, lucrările trebuie să se termine la 31 iulie 2010, urmând
ca lunile august, septembrie, octombrie şi noiembrie să fie dedicate
probelor tehnologice şi primelor trei luni de .... Penalităţile pe care trebuia
să le Încasăm de la AKTOR au fost compensate cu lucrările
suplimentare pe care le face AKTOR-ul În această perioadă. Trebuie să
fiţi informaţi că În 4 ani de zile apa uzată a Municipiului Bucureşti s-a
schimbat din punct .de v~de~Y:Y.'fHţ~ţi;'i~t~ndamental,respectiv Încăr~ările
de substanţe organlce ŞI ~)te~~p0de'Q)\~ s-au dublat. Acest eveniment
ne,-a pus În s,itu,aţia să t~e~~U"1ă,,Ilţ',;V'''-''-,lr~h;e~o~ien:1con!ractul, .s.~o~bţinem
aVizele d~ Bruxelles ŞI · ~~ .' I rUI.~edluIUi dar In condiţIIle In care
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nu există riscuri la ora acesta să pierdem finan1;area dacă lucrările se
termină la 31 iulie 2010. Există suficiente penalităţi şi repet, nu este
vorba de nicio cheltuială suplimentară. Ne-am bătut cu Ministerul de
Finanţe şi cu direcţia de specialitate de dezvoltare regională de la
Comisia Europeană să nu avem vreo reducere privind finanţarea. Deci
avem toate garanţiile că nu depăşim valoarea, ne Încadrăm În ea,
scoatem o epurare de bună calitate cu o singură condiţie.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Spuneţi cât scoateţi epurarea.

Domnul Costin Berevoianu - consilier Primar General
Vom epura primar, decantare primară 10 m3/secundă la nivelul

proiectului iniţial din care 5 facem epurare inclusiv eliminarea fosforului şi
azotului, adică la nivelul cerinţelor europene.

Domnul consilier general Stan Ion
Eu domnule preşedinte am o logică şi logica nu mă Iasă să nu fac

nişte comentarii. În primul rând eu am Întrebat două lucruri pe domnul
Berevoianu care a răspuns la cu totul altceva. Am Întrebat de ce nu
avem În mape hotărârea pe care trebuie să o votăm În cunoştinţă de
cauză, anexele 2, 3 şi 5. Domnul Berevoian j a spus că a trimis
documentaţia completă. Atunci executivul sau secretariatul care a făcut
mapele pentru consiliu prin omisiune, s-au pierdu şi nu le avem. Domnul
Berevoianu, noi nu le avem, eu nu pot discuta dacă anexa 6 este În
limba engleză şi dacă nu am anexa 2, 3 şi 5. Eu nu mă contrazic cu
dumneavoastră pentru că dumneavoastră sunteţi mult mai specialist
decât noi toţi cei de aici din consiliu pe domeniul acesta. Este un lucru
deja confirmat. Dar pentru că noi suntem cei care dăm şi banii, vrem să
ştim unde Îi dăm şi cum Îi dăm. Asta era ideea, nu că avem ceva
Împotriva proiectului de hotărâre. Este imperfect prezentat ca să fie
votat. Aceasta este ideea.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Cred că este şi doamna Trăşculescu În sal~:i.Oameni buni, a fost o

greşeală cu faptul că nu s-a tradus, dar Înţelegeţi importanţa acestui
document.

Doamna Trăşculescu Sanda Augusta - Şef UIP ISPA
Domnilor consilieri, am supus votului conţinutul, adică cum să arate

actul adiţional. Ştiu ce Îmi spuneţi, conform legislaţiei române trebuie să
prezen!ăm În limba. rom~n~t~et~1~~ contract, totul e~st~ În lin:~a
engleza. Am trad~s ŞI am IgăI~~~}~Qut~t. ~m fost ~stazl la comiSia
JUridica, ~~cam. ŞI le (~~r~.4,- Vineri le veţi avea pe toate.
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l-am promis şi doamnei consilier. Şi În afară de asta vreau să vă spun
ceva, bugetul primăriei nu este implicat nici m~lcar cu un leu. Toate
fondurile pe care le avem sunt aprobate de Bruxelles, noi nu folosim alte
fonduri, nici măcar TVA -ul nu va fi plătit de prim~~irie.De ce ? Pentru că
fondurile pe care le avem, noi am obţinut În 2006 scutirea de TVA.
Bugetul primăriei nu se implică nici măcar cu un leu.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Că/in
Supun la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru "Staţia de Epurare a Apelor
Uzate a Municipiului Bucureşti, precum şi a Actului Adiţional nr. 3
la Contractul de lucrări Încheiat cu S.C. AKTOR - ATHENA S.A.,
Înregistrat la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr.
3173/11.12.2006.

( Cine este pentru? majoritate de voturi? Împotrivă? O voturi,
abţineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, vreau să vă spun că este a nu ştiu câta oară

când atrag atenţia că primim documente În zi a şedinţei, documente
incomplete. Acum a venit doamna şi ne-a explicat că nu angajează
bugetul municipalităţii şi că pierdem banii. Am v tat, dar vrem să votăm
În cunoştinţă de cauză.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Aveţi dreptate. În clădirea nouă În care ne vom muta am vorbit şi

cu Primarul General ...
{

Domnul consilier general Stan Ion
Nu mai pomeniţi de clădirea nouă pentru că ştiţi că eu am fost

Împotrivă

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Lăsaţi-mă să termin, vom avea un birou mai lărgit pentru

necesităţile Consiliului General şi vă promit că oată lumea va avea o
cameră de comisie, de grup a dumneavoastră unde veţi putea să
analizaţi documentele respective.

Următorul proiect pe ordinea de zi ..., lăsând la o parte
amenajările turistice şi alte chestii de genul aces a, avem cel puţin două
proiecte care sunt privitoare)~·""ţ,e.l,/;puţin două proiecte În legătură cu
drogurile şi În legătură cq/~;ogtiţ<:iifi~:B~hureşti.A eţi decenţa să ajungem
la ele şi să le votăm, Şi Oj.nl',6rM;;: I~)care şi acesta este o urgentă,

~
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Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Bucureşti, situat În Splaiul
Independenţei nr.297, sector 6, În suprafaţă de 137 mp., necesar
realizării unei secţiuni (extinderi) dintr-un imobil cu funcţiunea de
birouri şi servicii.

Simt nevoia să vă dau câteva explicaţii, este vorba de arhiva
primăriei. Este un teren de lângă primăria actual~jl pe care se va construi
arhiva primăriei.

Cine este pentru? ...

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, măcar dacă domnul primar nu este şi

viceprimarul, măcar dumneavoastră să fiţi serios. Aţi spus că este arhiva
primăriei. Ne-am uitat şi nu am găsit că este vorba despre arhiva
primăriei. Deci dacă este o licitaţie pentru o persoană care vrea să îşi
facă un dormitor mai mare suntem contra. Nu votăm fără licitaţie.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Ideea era următoarea: cunosc proiectul, este vorba despre arhiva

primăriei care va fi lipită de clădirea respectivă, dar într-adevăr, raportul
de specialitate este inexistent practic şi putem să o votăm data viitoare.

Cine este pentru? Ovoturi? împotrivă? Ovoturi, abţineri? majoritate
de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 5 a fost supus la vot.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale fântâni
Bd. Unirii"

Cine este pentru? O voturi? împotrivă? majoritate de voturi,
abţineri? 9 voturi( Băcăinţan 1., Voicu M., IvaşcLl T., Chiriş M., Rădoi S.,
Ţapardel C., Păduraru A., Rizoiu M., Popa M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

32

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare circuit turistic
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Cine este pentru? O voturi? împotrivă? 23 de voturi, abţineri? 4
voturi( Băcăinţan 1.,Prioteasa D., Deaconescu C., Rădoi S.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Heabilitarea fântânilor
arteziene din Parcul Tineretului".

Cine este pentru? O voturi? împotrivă? majoritate de voturi,
abţineri? 5 voturi( Băcăinţan 1.,Rădoi S., Voicu M" Chiriş M., Murg C.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
includerea În domeniul public al Municipiului Bucureşti a jardinierei
(spaţiu verde) aferente cuvei râului Dâmboviţa
administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti.

Este vorba de 17 km dus, 17 km întors, în total 34 km.
Cine este pentru? O voturi? împotrivă? majoritate

abţineri? 7 voturi (Murg C., Păduraru A., Bi~lcăinţan 1.,
Cruceanu E., Toma V., Voicu M. ).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

pe raza

de voturi,
Chiriş M.,

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "I~ducere la cota O a
terenului, Împrejmuire cu gard şi asigurare uti lităţi Cimitir Turcesc".

Este În pantă terenul şi trebuie să îl îndrepte pentru că nu poate să
îi bage în picioare.

Cine este pentru? 33 de voturi? voturi împotrivă? O voturi, abţineri?
Ovoturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

- la ora 15.40 a venit domnul consilier general Tănase Ion Gabriel -

Trecem la următorul punct, ... mi se sugerează că aceasta ar fi o
comisie de analiză a regulamentului. Pentru aceasta ar trebui să avem
propuneri şi ..., eu vă propun să vi-I citesc şi să îl votăm cum doriţi
dumneavoastră. Dacă îl votaţi favorabil atunci vom numi persoanele şi
vom trece la votul de persoane.

Proiect de hotărâre privind Înfiinţarea ul1ei Comisii de analiză
a Regulamentului privind",' ridi~_~:re:I';-·"transportul,depozitarea şi
eliberarea autovehicu,/l~r;":-~ saţ1....;.. remorcilor staţionate
neregulamefţtar pe drum ,,[i~{"0 ; '=. ):tit1 uniicipiul Bucureşti.

~
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Cine este pentru? ..

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, la ultima şedinţă am spus că este o aberaţie

ceea ce se Întâmplă În patru sectoare din Bucureşti, respectiv 1, 2, 3 şi
6, că maşini şi firme care ridică autovehicule parc:ate În locuri nepermise.
Întrebarea este: mai are rost să facem aceastc3 comisie dacă noi nu
creăm oportunităţi ca să nu greşească cei care parchează În locuri
nepermise. Eu mi-am arătat şi atunci nemulţumirea şi o spun şi astăzi,
am făcut nişte firme multimilionare În euro pentru că şi-au permis să ia 8
milioane, 10 milioane, 11 milioane, depinde de teren şi de zonă pentru
nişte cheltuieli minime şi să ridice maşinile. Dacă vă aduceţi aminte eu
am propus ca În cel mai rău caz municipalitatea să Îşi facă o firmă
proprie şi vă propun ca să avem În discuţie chiclr S.C. Ciclop S.A. care
poate să ridice maşinile pentru că este În subordinea Consiliului General
cu nişte tarife minime În sensul că trebuie să ţinem cont de cât Înseamnă
punctul amendă, undeva la 300-500 lei .... , 50 lei maxim.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Vă propun ca, comisia de transporturi S~l organizeze o comisie

specială pentru .....

Domnul consilier general Stan Ion
Asta vroiam să spun. Comisia de transporturi poate să ....

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Şi pentru taxiuri pentru că şi ei au probleme.

Domnul consilier general Stan Ion
Domnul Romică, comisia .... , vreau să vă spun că sunt bătrân aici

În primăria aceasta. Comisia poate să aibă rolul să ne "cardim" Între noi,
bă la sectorul ăla putem să punem 3 milioane sau 6 milioane, la ăla
punem nu ştiu cât, depinde de majoritatea şi componenţa comisiei. Eu
vreau să dăm o hotărâre să anulăm definitiv aceste ridicări de maşini În
Bucureşti. Eu vă propun dumneavoastră domnule preşedinte de şedinţă
să amânăm această ordine de zi şi să dăm o hotărâre prin care să
anulăm definitiv ...

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Nu am posibilitatea, i i~ţi~f6'ţt1knu este În sală. Nu am această
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Domnul consilier general Stan Ion
Să îi transmiteţi domnului primar că şi pe el îl interesează ce se

întâmplă în Bucureşti.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Vă supun la vot proiectul dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt.

Cine este pentru? O voturi?, împotrivă? 7 voturi (Purcărea S.,
Scarlat Ho, Meran D., Poteraşu Co, Niţu Ro, Grigorescu R.,
Tănase 1.),abţineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţ,ii Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1 cu Fundaţia Sera România şi Asociaţia pentru
Dezvoltarea Copilului În vederea realizării proiectului de interes
public "Institutul pentru Dezvoltarea Copilului".

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi,
abţineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea acordului de asociere Între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Biroul de
Studii şi Cooperare Internaţională Antidrog În vederea derulării
proiectului pilot "Prevenirea consumului dle droguri În rândul
adolescenţi lor prin creşterea factorilor de protecţie şi diminuarea

( influenţei factorilor de risc".
Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi,

abţineri? O voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
concesionarea, fără licitaţie publică, a unuii teren situat În Str.
Polonă nr. 37A, sector 1, În suprafaţă de 65 mp., teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Bucureşti, necesar realizării unei
secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale, birouri
şi locuinţe.

Este vot de 2/3.
Cine este pentru? ~vpt9ri~ ~ potrivă? 1 vot ( Scarlat H.), abţineri?

majoritate de voturi. /(. ,;.-._._~4~.
Acest p oiect dfl.hO~.'!'Că - ,.....~st adoptat.
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Domnul consilier general Scarlat Horia
Îmi pare rău că nu mai este aici domnul primar, dar ... şi că nu este

nimeni aici. L-aş ruga În mod special să facă tot posibilul ca data viitoare
astfel de proiecte să nu le mai readucă pe ordinea de zi până poate vor
trece pentru că mi se pare lipsit de bun simţ ţinând cont de faptul că
majoritatea, de fapt nimeni nu a votat acest proiect şi ar trezi suspiciuni
inclusiv suspiciuni de corupţie În cazul În care vreunul dintre
dumneavoastră s-ar răzgândi peste o săptămână, două, trei ... ÎI rog În
mod special pe domnul primar să nu mai pună pe ordinea de zi astfel de
proiecte care Iasă foarte mult de dorit.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Domnul Scarlat v-am ascultat şi vreau S;:3 vă dau un răspuns.

Încercaţi să priviţi problema concesiunilor şi altfel. Sunt multe terenuri
care devin gropi de gunoi. Aceasta este realitatea. Va trebui să găsim o
soluţie nu să ne cantonăm În zona nu, nu, nu este cea mai bună idee.

Domnul consilier general Scarlat Horia
Într-adevăr este plin de gropi de gunoi În centrul capitalei, pe

Eminescu, str. Polonă, numai gropi de gunoi sunt domnul preşedinte,
numai gropi de gunoi. Dar ştiţi care este problema? Că acolo este
gunoiul societăţii, oamenii corupţi.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor
publice de salubrizare În Municipiul Bucureşti.

Cine este pentru? ....

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule, deşi domnul Primar General Sorin Oprescu, iniţiatorul

şef care ne-a convocat astăzi lipseşte, haideţi să Îi votăm acest proiect,
.... grupul PSD votează pentru aprobarea acestui regulament ....

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Supun la vot proiectul de hotărârE:! privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare CII serviciilor publice de
salubrizare În Municipiul Bucureşti.

Cine este pentru? 7 voturi (Stan 1.,Drăghici A., Rizoiu M., Popa M.,
Ţapardel C., Sitaru J., Păduraru A.), Împotrivă? 6 voturi (Gâf-Deac 1.,
Bădulescu A., Răileanu M., Capotă B., VIădan F., Rădoi S.), abţineri?
majoritate de voturi.
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Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
aprobarea Normelor de salubrizare şi igieni2~are ale Municipiului
Bucureşti.

Cine este pentru? O voturi, împotrivă? majoritate de voturi,
abţineri? 2 voturi (Rădoi S., Meran D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia
"Forumul Român Antidrog" - FORAD, În vederea implementării şi
finanţării În comun a proiectului "Serviciu pilot pentru tratamentul
consumatorilor de droguri (opiacee)".

Aveţi nevoie de câteva relaţii? Nu.
Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi,

abţineri? O voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind
acordarea către Consiliul Local al Oraşului Chitila, judeţul Ilfov a
dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activităţile
gospodăreşti şi economice de pe raza Satului Rudeni În canalul
deschis NH Dragomireşti - Chitila concesioncnt către S.C. Apa Nova
Bucureşti S.A.

Cine este pentru? 8 voturi (Băcăinţan 1., 1\,t1eranD., Purcărea S.,
Poteraşu C., Scarlat H., Niţu R., Grigorescu R., Tănase 1.),împotrivă? 6
voturi (Rădoi S., VIădan F., Capotă B., Răileanu M., Gâf-Deac 1.,
Bădulescu A.), abţineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

La ultimul proiect este vorba de componenţa nominală. Dacă s-au
făcut ... , sunt câţiva colegi care au venit în Consiliul General, nu au
comisie şi suntem într-o situaţie neplăcută faţă de dânşii.

Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte, dacă sunt colegi de-ai noştri care nu sunt la

comisii şi pentru că s-au mai schimbat, este foarte simplu, pot veni la
comisii. De ce trebuie să se facă vot?
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Domnul consilier general Stan Ion
Păi atunci propuneţi-o şi o şi votăm pentru că este normal ca un

consilier să facă parte din comisiile În care vrea s~l activeze.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Eu atunci vă dau următorul sfat: citesc punctul ca atare, ne

opunem la el şi data viitoare facem propunerile şi ot.

Proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiilor
de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
precum şi abrogarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr.
289/2008.

Deci nu se aprobă astăzi schimbarea comisiilor de specialitate.

( Domnul consilier general Stan Ion
Domnule preşedinte constat că vreţi să ne indispuneţi la sfârşitul

şedinţei, dumneavoastră aţi spus cu totul altceva, completare Înseamnă
ceva şi anularea unei hotărâri şi schimbarea componenţei comisiilor
Înseamnă altceva.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Staţi puţin că mi-a dat domnul Secretar General o idee. Am citit,

proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiilor de
specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi
abrogarea ._...

Vă propun să nu facem nicio propunere şi dacă nu facem nicio
propunere se amână de la sine pentru data viitoar·e.

{ Domnul consilier general Stan Ion
Domnule, dar Îngrădiţi dreptul, ascultaţi-mă domnule preşedinte,

domnule Secretar General, domnule reprezentant al Instituţiei Prefectului
Municipiului Bucureşti. Orice consilier conform Legii nr. 215 este ales şi
are dreptul să activeze Într-o comisie sau două. Dacă sunt colegi de-ai
noştri care au venit mai târziu pentru că au plecat alţii, obligatoriu fiind pe
listele PD-L-ului poate ocupa locul celui care a plecat de la PD-L.

Domnul preşedinte de şedintă Murg Călin
Vă propun amânarea acestui punct şi discutarea lui data viitoare.
Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? 2 voturi

(Rădoi S. 1 Deaconescu 1.), abţineri? 2 voturi( Sital"u J., Untaru V.).
. Acest proiect de hot~ ~r~.....c~t·făst-qmânat.
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Cu acestea vă mulţumesc pentru prezenţă şi declar Închise
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliul General al Municipiului
Bucureşti din data de 09.03.2010.

Şedinţa s-a Încheiat la orele 16.00.

SECRETAR GENERAL
UNICIPIULUI BUCUREŞTI

Tudor Toma
_.~ ~--<:--==-c:~>=_ ~

Întocmit
M. Anghel
F. Cotrobaş ~
A. Preoteasa D

Verificat
Şef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B
Per ru Mariana
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