Proces-verbal
Cncheiat Cn gedinta extraordinar%a
Consiliului General al Municipiului Bucuregti
din data de 03 octombrie 2007, orele 15,00
Scdinta a avut loc [a sediul Primsriei Municipiului B~cureqtidin
B-dul. Regina Elisabeta r1r.47,sector 5 Tn sala de consiliu de la etajul
Ill, la care au participat 29 din cei 55 de consilieri generali.
La gedinta au participat urrnatsrii: domnul Primar General
Adriean Videarlu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al
Municipiului Bucuregti, Doamna Georgiana Zanifir - Director Executiv
al Directiei Asistent% Tehnica gi Juridic% a C.G.M.B (Cn calitate de
~ecreta; General al Municipiului Bucuregti), din partea Institutiei
Prefectului Municipiului Bucuregti domnul Prefect C%t%lin
Deaconescu gi dna Subprefect Cristina Ecaterina Corut.
Au fost invitati s% participe urmstorii: directorii aparatului de
ui
directorii
specialitate al Primarului General al ~ u n i c i ~ i u lBucuregti,
regiilor autonome aflate Cn subordinea Consiliului General al
Municipiului Bucuregti, presa gi televiziunea.
La gedint8 au fost absenti urm%torii:BBleanu Dorin Alexandru,
B%ncil%Mihai, Berbecaru Alin Durnitru, Bergheg Carmen, Botezatu
Enescu Petre, Botog Laurian, Burnbag Florin, Campurean Mariana,
Ciuc% Maria, Cosma Roxana, Florescu Dragog, Galetuge Stelian,
Gheorghe Victorita, Giugula Mihai Doru, llie Romeo, loan Aurelian,
M%r%gescu
Nicolae Ion Anton, Meran Dan, Oprigan Ion, Paliga Sorin,
Paraschiv Lucian, Purcarea Sorin, Stan Ion, Surulescu Aurelian,
Tsnase Antonel, Tudorache Daniel.

.Doamna Director Georgiana Zamfir

lnainte de a discuta punctele de pe ordinea de zi doresc s%v%
an~intc%avem o prezent%de 29 consilieri generali, deci sunt Cntrunite
conditiile de legalitate pentru desfsgurarea gedintei.
Supun la vot procesul-verbal al gedintei extraordinare din
27.09.2007. Cine este pentru? 28 voturi, Cmpotriv%?0 voturi, abtineri?
1 vot (Petrovici 0.)
V% multumesc. Dau cuvantul domnul~~i
pregedinte de gedints
pentru a conduce lucrarile gedintei.

Domnul pre~edintede sedinta Valentin Mircea
Buna ziua doamnelor ~idomnilor. Avem o gedinta cu doar doua
puncte pe ordinea de zi convocata de 22 de consilieri generali, cu
tema unica, in sarcina Consiliului General, obligatie care derivs din
Hotsrarea Curfii de Apel Bucuregti nr.1146 din 29 iunie 2007.
Sunt propuneri sau observatii la ordinea de zi? $i daca sunteti
de acord cu cele dous puncte care au fost anlontate. Nu sunt.
Supun la vot ordinea de zi aga cum a fost ea anuntata. Cine
este pentru? 29 voturi, 'impotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi
Ordinea de zi a fost aprobats.
Trecem la primul punct al ordirlii de zi proiect de hotgrdre
privind aprobarea-Planului Urbanistic Zonal Str. Turgheniev nr.
11-15-Bdul Aviatorilor nr.110-112, sector 1
Propuneri sau observatii?
Domnul consilier Adir Victor
Bung ziua distinse domne gi domnmigoare,stimati domni, in
sfargit astazi este un moment care a fost atat de mult mediatizat, ca
nici nu mai gtim ce avem de spus. in tara asta exists legi proaste gi
bune, hotarari de instant%drepte sau nedrepte, hotsrari de consilil;
corecte sau incorecte. Asta este in viziunea cetatenilor acestei t3ri o
viziune pe care o putem respecta. Justitia Tntr-adevar face justitie,
dreptate exists doar dreptate divina gi justitia este un instrument creat
de cetsteni ca gi statul sa le apere interesele sii le impuna obligatii gi
drepturi. i n 21.06.2007 printr-o decizie irevocabil8, decizia 1146 a
Curfii de Apel s-a stabilit irevocabil ca acest Consiliu General este
obligat s3 'igi asume o grea povara, are responsabilitatii sale, anume
de a aproba un PUZ 'in conditiile stabilite urbanistic de catre Curtea
de Apel. in 21.06.2007 i n opinia mea instanta s-a grabit deoarece
prin acest lucru, iar in opinia meal a fost suspendat articolul 20 din
Legea nr.393 a alegilor locali care precizeazs la acest articol aliniatul
2 urm3toarele:"libertatea de opir~ie gi de actiune 'in exercitarea
mandatului aleswlui local este garantatZil'. In acest moment cand
instanta hotaragte cum s3 votezi nu poti sa comentezi, trebuie doar
sa executi, deoa'rece dac3 nu executi intervin articolele 22,23 gi 24
din Legea 55412004 a contenciosului administrativ care precizeazs
"nepunerea in executare a unei decizii irevocabile, executorie a
instantei atrage de la sine amend3 penals sau 'inchisoare de la 6 luni
la 3 anin. Deci nu este discutie aici, ne place sau nu ne place, ne
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convine sau nu ne convine, este o obligatie pe care astiizi 28 de
cet3teni care s-ar putea maine sii fie blamati la mass-media, de
ceilalti cetateni contribuabili ai capitalei trebuie sa fgi asume aceastii
povar3. Eu personal astiizi am sS votez cum mi-a dictat instanta prin
decizia 1146, ast3zi nu am dreptul la opinie, am doar obligatia de a
face. V%multumesc.
Domnul consilier Goncea Liviu
Dat fiind faptul cfi am primit raportul asupra punctului doi al
ordinii de zi 3curn, On salii, cer Consiliului s%facern o pauzii de 10
minute s%-Istudiem.
Domnul consilier Petrovici Octavian
Ag vrea s3 fac precizarea , pentru a se consemna, cS astiizi la
punctual 1 , am sii votez acest punct deoarece instanta ne obligS, dar
sunt fmpotriva acestei decizii care mie mi se pare nedreapta pentru
bucuregteni.
Domnul presedinte de ~edint3Valentin Mircea
Asta o fac gi eu On nume propriu, voi vota dat fiind faptul c3 aga
mii 0blig3 decizia instantei nu fiindcii aga era dorinta mea ca ~i
consilier ales.
Domnul consilier Preoteasa Doru
Propun vot nominal pentru c3 este foarte important.
I

Domnul presedinte de sedintfi Valentin Mircea
Cine este pen,tru vot norr~inal la acest punct? 29 voturi,
fmpotriv3? 0 voturi, abtineri? 0 voturi
Vom proceda la vot nominal.
Doamna Director Georqiana Zamfir
AdTr Victor Gabriel
Domnul consilier Adfr Victor
Sunt pentru acest punct, respectand decizia 1146121.06.2007 a
Cuflii de Apel
Doamna Director Georaiana Zamfir
Constantin Barna Stelic3 - pentru

Cruceanu Elena - pentru
Dumitrescu Vlad - pentru
DutS Nicolae - pentru
Fiorescu Drag09 - absent
Forascu Vasile - pentru
Goncea Liviu, votati sau nu votati?
Domnul consilier Goncea Liviu
Daca este reali hotsrarea sunt pentru, dar numai daca este
.

reala.
Doamna Director Georgiana Zamfir
Goncea Liviu-pentru
lovici Teodor - pentru
lva3cu Tiberiu - pentru
lvorschi Ilie pentru
Marinescu loan - pentru
Mircea Valentin - pentru

-

Doamna consilier Moise Alina
Pentru, deoarece m3 obliga instants.
Doamna Director Georgiana Zamfir
Moise Alina - pentru
Murg Calin - pentru
Patica luliana - pentru
Petrovici Octavian - pentru
Pirpiliu Stefan - pentru
PPNU Cosmin Gabriel - pentru
Popa Grigore loan - pentru
Pop Romeo - pentru
Prioteasa Doru - pentru
Radu Mioara - pentru
Rece Olga pentru
Stan Nicu9or - pentru
Tudor Popescu Cristian - pentru
Tudorache Daniel - absent
Tica Horatiu - pentru
Untaru Virgil - pentru
Voicu Mihai - pentru

-

Zatreanu Dan - pentru
Domnul presedinte de sedinta Valentin Mircea
Acest proiect a fost adoptat. cu -29 de voturi pentru, nicriun.vot
Ompotriva, nicio abtinere.
Trecem mai departe, apropos de punctul doi pe ordinea de zi,
propun, procedural vorbind sa ...... . au fost mai multe modificari la
textul deja anuntat, sa-retragem-acestpunct apa cum este el anun$t
pi On sch~mbsa propunem textul care a fost distribuit intre timp On sala
Si banuiesc ca TI are fiecare dintre dumneavoastra Si care se
intituleaza proiect de hotarare privind Oncheierea Conventiei Ontre
~onsiliulGeneral al Municipiului Bucurepti pi domnul Constanda
Costica pi doamna Constanda Maria.
Cine este pentru scoaterea punctului doi de pe ordinea de zi, On
forma initials? 27 voturi, Ompotriva? 1 vot ( Petrovici O.), abtineri? (
Goncea L.)
Acest proiect On forma initiak a fost scos de pe ordinea de zi.
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotirire privind incheierea conventiei intre Consiliul General al
Municipiului Bucuregti gi domnul Constanda Costici gi doamns
Constanda Maria?27 voturi, Tmpotriva? 1 vot ( Goncea L.),abtineri (
Petrovici 0.)
Acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi.
Domnul consilier Adir Victor
Procedura. Inteleg ca ati introdus pe ordinea de zi,ce am eu On
man3 acum, hotarare privind Oncheierea Convenfiei Ontre Consiliul
General al Municipiului Bucuresti Si domnul Constanda Costica pi
doamna Constanda Maria? Deci apa, cum am eu On man& ptiu ca sau vehiculat mai multe variante. Vin s3 v%d.
Domnul presedinte de sedinta Valentin Mircea
Da., domnul consilier Adar vrea s3 verifice daca e acelapi
proiect.
Sunt la acest punct Tnscrieri la cuvant, propuneri sau
observatii?
Propun pi la acest proiect de hotarare vot nominal. Cine este
pentru? 28 voturi, Ornpotriva? 0 voturi, abtineri? 1 vot ( Petrovici 0.)
Acest proiect de hotarare va fi votat prin vot nominal.
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Supun la vot propunerea domnului Goncea de a lua o pauzs de
10 minute per~trua analiza acest document. Cine este pentru? 29
voturi, impotrivs? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.
Deci pauzs de 10 minute.

Domnul pre~edintede ~edint%
Valentin Mircea
11 .og pe domnii consilieri ss revina i n sals, ca ss vedem dacs
exists i n continuare cvorumul de pedints, iar presa o rog sB treacs in
sectiunea rezervata. Facem vot nominal $ivom vedea atunci dacs au
plecat domnii consilieri fsrs s%anunte.
Putem relua dezbaterile.
Dacs sunt la acest punct observa!ii, propuneri, modificsri.....
".

Domnul consilier Goncea Liviu
Domnul Primar, am csteva observatii f%cute acum i n cele 10
minute, iertati-m% sunt foarte nervos, la punctul 111.1.c Consiliul
General al ~ " n i c i ~ i u l u
Bucure~ti,
i
adice noi, renunts i n mod expres la
judecats, stimati colegi, renuntsm i n mod expres la toate judec%tile
pe care le avem cu domnul Constanda, i n conditiile Tn care, conform
principiilor de drept, dsnsul nu face nimic.
Domnul presedinte de sedints Valentin Mircea
Este vorba de o suspendare nu de o renuntare.
Domnul consilier Goncea Liviu
Noi nu avem, in oglinds, aici, o renuntare a d3nsului. $i acum
s% v% spun, incerc s% v3 explic de ce renuntsm, pentru c3 am
senzatia c% ne-au fost blocate conturile. Domnul Primar ne-au fost
blocate conturile? Da sau nu.
Dacs ne-au fost blocate conturile 'i'l anunt pe domnul Constanda
c3 eu Liviu Goncea, consilier general al Municipiului Bucure$ti, il dau
pe el i n judecats $i Vi voi cere daune pentru tot ce se intsrnpls in
zilele urmiitoare. V3 explic $i de ce, pentru c% acum am aflat de la
domnul.., dracul I-a pus pe avocatul lui Constanda s3 ving i n sals,
mai bine ststea acass, acum aflu de la domnul avocat c%el a dat in
judecats Municipalitatea. El nu a dat i n judecats Consiliul General
a$a cum ni s-a spus patru luni de zile. El a dat i n judecats

Municipalitatea. De aici Pn colo faceti dumneavoastr3 ce vreti, cu
mine nu.
Domnul Primar General Adriean Videanu
Stimati colegi, trebuie sS intervin s% clarific toate aspectele
pentru absolut toat% lumea. Litigiul in instants a fost Pntre Consiliul
General. al Municipiului Bucuregti gi domnul Constanda, cu obligatia
'rezultatg din hotgrarea ramas3 definitivs gi irevocabil2 pentru
Consiliul General de a aproba Planul Urbanistic Zonal, 'in condifiile
rezultate prin hotgrarea de instant3 gi cu plata daunelor interese de
I 7 milioane gi ceva de euro. Deci, va rog s%retineti litigiul este intre
C.G.M.B gi domnul Constanda. Acesta este gi motivul pentru care am
apelat gi au facut o munc3 grea liderii grupurilor de consilieri
incercand sa g%seasc%o solutie de a salva zona verde din
apropierea Bordeiului. i n urma 'negocierilor multiple s-a ajuns la
aceasts tranzactie i n care Consiliul General a propus domnului
Constanda, pe de o parte renuntarea la daunele interese de 17
milioane gi ceea ce ulterior ar urma sZi devina scadent, avand i n
vedere faptul c% daunele interese nu au fost stopate odat% cu
pronuntarea hotiirarii judeciitoregti r2imasa definitiva gi irevocabilii.
Ele se cumuleaza pe fiecare zi de intarziere. Doi, de asemenea
Consiliul General, propunerea colegilor care au negociat, a fost
aceea de a avea disponibilitatea de a salva 28.000 m.p. din zona
verde Bordei, sigur noi asumandu-ne obligatia de a-I amenaja
corespunz3tor pentru ca, intre paranteze fie vorba, acea zona verde
nu 5tiu cat a fost de utila pentru bucuregteni i n ultimii 17 ani, nu gtiu
cine s-a plimbat pe acolo Pn ultimii 17 ani la modul cum arata gtiu
dorr~nulPetrovici s-a plimbat. Atunci tratand cu seriozitate acest lucru
s-a ajuns in urma negocierii, dar cel care hot%r%gte,care delibereaz2
este plenul Consiliului General in Pntelepciunea lui. Ceea ce s-a
'intamplat , gedinta de astazi convocata de un numar de 23 de
consilieri generali, cu cele dou% puncte la ordinea de zi, care de
asemenea Tnseamns expresia vointei colegilor consilieri generali eu i'l
consider un act de responsabilitate fats de luarea unei decizii, avem
o hotiirare judeciitoreasca, repet, care a ramas definitivs gi
irevocabila care, din p%cate nu-i mai lass libertatea consilierului
general de a hotari conform propriei congtiinte, consilierul general
trebuie s% hotiirasca Pn conformitate cu prevederile hotsrarii
judecatoregti, daca nu este infractor, pe cale de consecinti Consiliul
General trebuie sa ia o hotsrare astazi. Legat de responsabilitatea de
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a aproba Planul Urbanistic Zonal, acum avem cealalt3 propunere a
liderilor grupurilor de consilieri pi Consiliul va hot3ri pi va delibera pi
ceea ce va hot3rT Consiliul eu voi duce la indeplinire, pentru c3
aceast3 hotZir3re.de consiliu va deveni obligatorie pentru mine ca
Primar General i n conformitate cu prevederile legale. $i aici este de
discutat pi de analizat foarte serios, nu cu tent3 politic3 pentru ca nu
asta e problema Bucureptiu-lui Tn momentul de fat3 ci s3 hotsram
foarte serios. Avem posibilitatea sa salv3m 28.000 mp. spune-am din
zona verde f3cand.un schimb de terenuri cu ceea ce urmeaz3 s3
disponibiliz3m Tntr-un an, un an pi jum3tate din punctul de vedere al
Execuativuluielibararea depoului de tramvaie din spatele Guvernului
nu este o problems pe care s3 o rezolv i n dou3 - trei luni de zile, iar
eu am spus pi consilierilor generali pi domnului Constanda c3 acest
proces poate s3 dureze un an, un an pi jumatate, dar Consiliul are
dreptul s3 hot3rasc3 ast3zi pi s3 ia o decizie , functie de cum liderii
grupurilor de consilieri au pi negociat, cam 3sta e fondul problemei,
trebuie s3 recunosc c3 Tntr-adev3r conturile Municipalit3tii au fost
blocate, am gasit solutii legale de a debloca unele conturi astfel Tnc3t
s3 nu fie perturbat3 activitatea institutiei, dac2 vreti, la fel de
adevsrat, pi vZi recunosc din punctul meu de vedere, plec3nd de la
textul hot3rarii judeciitorepti litigiul fiind Tntre Consiliul General 5;
domnul Constanda mi se pare dincolo de prevederile acestei hotsrari,
decizia executorului judec3toresc de a bloca conturile Primariei
Municipiului Bucurepati, dar probabil a interpretarea c3 Municipiul
Bucurepti poate fi reprezentat de Consiliu, de Primsrie, de Consiliul
Local, de Prim3ria de Sector pi probabil mergand pe aceast3
succesiune logic2 a pi fZicut dispozitia, sau ce emite executorul
judec3toresc, trimis3 catre bincile comerciale, dar Tn momentul de
fat3 intr-adev3r apa cum spuneam Consiliul trebuie s3 ia o decizie,
conturile Municipalitiitii nu pot sta blocate la infinit pi prin urmare
Consiliul trebuie sZi hotarasc3. V3 multumesc.
Domnul consilier Goncea Liviu
Cer Tn mod expres s3 scoatem din articolul Ill punctul 1.c
Consiliul General al Municipi~~lui
Bucurepti, adic3 noi, renunt3 Tn mod
expres la judecat3, r3m3n la aceast3 opinie.
Domnul presedinte de ~edint3Valentin Mircea
Deci, formulati un amendament, cu alte cuvinte.

Domnul consilier Goncea Liviu
Punctul 111.2.a noi nu gtim c3 Tnc5 nu am Tnceput s3 negociem
cu dornnul Constanda, dar ast3zi 'i'l mandat5m pe Primarirl General
s3 scoat3 din domeniul public al Municipiului Bucuregti Depoul llie
Pintilie, dar noi Tnca nu am f3cut negocierea, deci nu 9tim ce Ti dam,
noi nu gtim dac3 el vrea sau nu vrea, dar scoatem din domeniui
public gi il introducem in domeniul privat. Pentru asta ne-ar fi trebuit
dou3 treimi din voturi, ast5zi Tn mod voit inc3lc3m legea 9i cu
jurnatate plus unu din voturi TI mandatilm pe Primarul General s3 fac3
acest lucru.
Domnul Prirnar General Adriean Videanu
Domnul consilier general, este adev3rat a fost distribuit totugi
destul de tarziu gi Tntr-adev3r pot fi circumstante c3 nu ati apucat s3
parcurgeti tot materialul, v3 rog s3 retineti, ceea ce poate aproba
Consiliul ast3zi este Conventia in Tntregul ei, Primarul va fi mandatat
de Consiliu s3 semneze Conventia nu s3 negocieze Conventia, deci,
scoaterea sau trecerea din domeniul public Tn domeniul privat este
General nu poate face
strict apanajul Consiliului General, P~~imarul
acest lucru gi acesta este prevazut la art. 4 din proiectul hotariirii care
spune c3 dup3 finalizarea procedurilor previzirte de Conventie Yc
sarcina p3fiilor semnatare, aceasta va fi supus3 aprob3rii Consiliului
General al Municipiului Bucuregti, cu alte cuvinte schimbul de
terenuri, trecerea lui din domeniul public i n domeniul privat va fi o
nou3 hot3riire a Consiliului General, Primarul General, dacg Consiliul
voteaz3 astszi, va fi mandatat sil semneze Conventia, sa urm3reasc3
procedurile 9i anume evaluarea cu evaluator autorizat prev3zut de
lege a terenului, s3 vin3 s3 propun3 Consiliului General pe baza
tuturor procedurilor trecerea din domeniul public Tn domeniul privat ~i
schimbul de terenuri gi Consiliul General va fi cel care va hot3rT.
Consiliul General, v3 rog s3 retineti, este cel care hotar3gte 9i astazi
gi On viitor.
Domnul consilier Goncea Liviu
S3 v5 traduc in cateva cuvinte dvs., c3 poate nu ati inteles, gi la
momentul respectiv domnul Constanda ne va da iar Tn judecat3
pentru c3 noi nu am facut trecerea din domeniul public in domeniul
privat, gi iar va obtine milioane de dolari, mergem mai departe,
vroiam s3 v3 spun 111.2.b, deci, v3 repet, dvs. nu ati negociat cu el dar
Tn schimb directiile de specialitate din cadrul P.M.B vor efectuat

operatiunile de cadastru, intabulare a terenului, deci noi deja alergsrn
pe linie dreapts, cadastru, intabulare ~iel nu face nirnic pentru noi.
-

Dornnul Viceprirnar General Popa Griaore
Se face o confuzie, binefnteles c3 prirnind rnaterialul rnai tsrziu
si analizsndu-l i n zece minute nici nu avearn pretentia s%ne Ontelegeti
ia virguls, problerna este de fond aici, sigur c% pe axa tirnpuli~itoti
acegti pa$ trebuie f%cutifrnpreuns cu directiile de specialitate, nu o
s% puteti dvs., consilier general, s3 faceti operatiunea de cadastru,
asta e o chestiune de interpretare, ideea de fond r%rnaneOn picioare,
vreti s%g%sirnsolutii legale pentru a salva parcul sau nu?
Dornnul consilier Goncea Liviu
Legale rnergern la 111.2.e, Municipiul Bucu~eqtiadic% dornnul
Prirnar se oblig% s% predea sotilor Constanda, deci noi nu am luat
hotsrarea, nu am stabilit ca 91 d%m, nu am stabilit c3 O
l negociern,
ternul llje Pintilie.. . ...., 111.2.e, dornnul Viceprirnar, nu fntelegi c%
pentru asta iar ne ducern fn judecats cu Constanda si iar ne cere
zece rnilioane, fi de~tepte,nu fi..., c%ai mai p%tit-oo dat%
Dornnul Viceprirnar General Popa Griqore
Din situatiile de genul acesta cum puneti dvs. problerna, am
ajuns la hotsrarea de instants
Dornnul presedinte de sedint%Valentin Mircea
Dornnul Viceprirnar, dornnul Goncea v% rog s% Y% rezurnati Si
s% propuneti rnodific%ri, chestiur~iconcrete, nu facern discutii de
cenaclu.
Dornnul consilier Goncea Liviu
Deci a9 propune s% scoatern Si acest punct 111.2.e Si 111.2.f,
Consiliul General se oblig%s%aprobe $iPUZ-ul.
Dornnul consilier Pirpiliu Stefan
Se pare c% zece minute le-am stat degeaba ca s% ne fie din
nou citit rnaterialul, pe care irnpreuns cu colegii lideri...., cei care
psn%rnai ieri protestau On fata grsdinii Bordei c%vor s%salveze acest
spatiu verde, s-au irnplicat cu toat%convingerea $i cu toat%foqa lor
nu au f%cutnirnic fn sensul acesta, dovads st%Si ast%zic%venind cu
o solutie viabil%'in Oncercarea de a salva acest spatiu verde ei nu au
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tinut s2 fie prezenti, faptul c% ni se citegte un material acum gi se
incearca a i se gasi tot felul de interpretari este cu atat mai penibil cu
cat a fost gestul acela de a protesta doar de imagine gi a nu face
nimic i n mod categoric, deci at%tgrupul PSD cat gi grupul PNL nu sau implicat in rezolvarea acestei probleme decat atunci ~ 2 n da fost
vorba de imagine politic3 cagtigats in fata unui spatiu verde. Noi,
practic, prin acest material propunem o varianta pe care nu gtim de
pe acum dac%dornnul Constanda va fi de acord cum putem s2 o gi
votam. Aceasta este explicatia pe care vroiam sa o dau colegului,
Inca de la PSD. Domnul pregedinte de ~edint3Valentin Mircea
La art. 111.1.c ag avea gi eu un amendament, o alternativs la cel
al domnului Goncea, intentia a fost aici nu de a renunta la litigii ci de
a le suspenda, gi atunci putem preciza, este modificarea meal ag
adauga i n mod expres sl, sisteze, pan% la finalizarea schimbului
......!.gi urmeaz%ca i n textul initial ,,orice litigii existente Pntre elen.
Este propunerea pe care eu o fac pentru a clarifica acest text. De fapt
s% suspende, cuvantul sistare are gi un Tnteles de terminare
definitiva, am inteles de la domnul Popa c%intentia aceasta a fost, e
o simetrie aici gi nu putem s3 acuzam pe cineva de rea intentie, nu
renun!% Consiliul unilateral.
Vom supune la vot amendamentele in ordinea in care au fost
formulate.
Supun la vot amendamentul la punctul Ill.1.c dl domnului
Goncea care a sugerat eliminarea acestui paragraf. Cine este pentru
eliminarea acestui alineat? 0 voturi, impotrivii? 0 voturi, abtineri? 29
voturi
Acest alineat 111.1.c a r3mas in text.
Supun la vot eliminarea alin. 111.2.a din textul Conventiei? Cine
este pentru? 3 voturi ( Mircea V., Tudor-Popescu C., Petrovici O.),
impotriv%?0 voturi, abtineri? 26 voturi
Domnul consilier Adir Victor
Domnul pregedinte ~ 2 n dspuneti 111.2.a, v% rog frumos s% cititi
exact acest articol, ca s%inteleags colegii mei ce voteaz%,pentru c%
la un moment dat nu ridic%mina pentru c%dvs. spuneti 111.2.a gi atat.

Domnul presedinte de sedinta Valentin Mircea
Domnul AdTr materialele au fost distribuite Tn sala, de acum am
s3 citesc. Domnul AdPr este acelaqi text, le-ati comparat mai
devreme, este acelaqi text.
Domnul Consilier Goncea a propus eliminarea art. 111.2.e care
suna dupa cum urmeaza: Municipiul Bucuregti se obliga sa predea
sotilor Constanda terenul ce va face obiectul schimbului pe care se
afla actualul Depou .Ilie Pinrtilien ( Victoria) dezafectat de orice
constructii( cladiri, gine de cale ferat3, etc).
Domnul consilier Adir Victor
Sunt caSiva termeni care trebui foarte bine precizati: terenul ce
face obiectul schimbului pe care se aflii actualul depou "llie Pintiliensar putea intelege c% terenul este tot "Ilie Pintilie", nu se precizeaza
suprafata de tere~nrezultatii in urma evaluSrii, v3 rog s3 m3 credeti,
piii daca. Eu intreb pentru c3 dacii nu sunt Iamurit eu va spun clar, eu
ma abtin la acest schimb, deci daca eu personal, Victor Adir consilieri
general nu sunt lamurit eu nu votez acest lucru.
Domnul Viceprimar General Popa Griqore
Domnul Adir aveti dreptate qi este precizat la punctul 111.2.f.
terenul care poate face obiectul schimbului va 'fi derivat din evaluarea
pe care o vor face evaluatorii agreati de ambele piirfi. Deci nu se
subintelege, sau facem precizarea ca nu este vorba de Tntreg Depoul
qi de aceea suprafata care Tn echivalent valoric va putea face obiectul
schimbului, qi facem precizarea acum in public.
Domnul consilier Goncea Liviu
Ag mai vrea sa spun gi eu ceva, dac3 dvs. Ti tinesli locul
primarulu nu mai sunteti destui Tn sala.
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Domnul presedinte de sedint2 Valentin Mircea
Oricum vom vota norrrinal gi atunci se va vedea gi daca exist3
prezenta necesara. Domnu AdTr nu inteleg aveti un amendament,
1
sau nu la acest paragraf?
Domni~lViceprimar General Popa Griqore
Nu s-a facut precizarea.

Domnul presedinte de sedinta Valentin Mircea
Atunci supun la vot ... domnul AdTr .....
'

Domnul Viceprimar-General Popa Griqore
E corecta precizarea facuts de domnul consilier Adir gi rarnsne

aga.
Domnul consilier AdTr Victor
Domnul pre3edinte la punctul 2.f. cum spunea distinsul nostru Viceprimar General precizeazs aga: Consiliul General al Municipiuli~i
Bucuregti se oblig%s3 aprobe PUZ pentru terenul pe care se aflS Tn
prezent Depoul "Ilie Pintilie" conform indicatorilor urbar~isticiderivati
din expertizele tehnice care vor fi corelate gi cu parametrii stabiliti de
evaluatorul agreat de ambele parti, astfel TncSt acesta sS fie
construibil. DacS ne uitsm la nigte articole pe aici prin Convenfie se
precizeaza, sper s% nu gregesc, la art. 111.1.b. spune aga: evaluarea
tenurilor ce face obiectul schimbului se va realiza de catre un
evaluator agreat de ambele p%fli. Echivalenta valorics a celor dous
terenuri se va stabili de cstre expertul evaluator, hand On considerare
parametrii urbanistici stabiliti prin decizia nr. 1146, pentru terenul din
municipiul Bucuregti str. Turgheniev gi nu parametrii stabiliti prin PUG
Tnainte de pronuntarea deciziei Cuqii de Apel mai sus mentionate. Ce
inteleg eu c%p e n t r ~terenul
~
de la Depoul Victoria ar trebui sa luSm tot
un POT 32 gi un CUT 3,8?
Domnul Viceprimar General Popa Griqore
Nu el face referire la PUZ-UI aprobat de instant% pe
Turgheniev, din el rezults o evaluare financiara a bunului respective,
gi o punem deoparte, cand facem analiza la Depou trebuie s3 tinem
cont de aceasta valoare derivats din PUZ-UI pe Turgheniev gi
valoarea terenului gi s3 Ti gasim formula echivalents, dacs formula
echivalenta domnul consilier nu va va conforta din punct de vedere al
schimbului refineti acesta va face obiectul dezbaterii Tn momentul
aprobarii schimbului.
Domnul consilier Ad'ir Victor
Domnul Viceprimar foarte bine mi-ati ridicat mingea la fileu, in
momentul Tn care nu suntem de acord cu indicatorii urbanistici nu
votam schimbul, da?

.

Domnul Viceprimar General Popa Griclore
Corect.
Domnul consilier Adir Victor
Intram sub6incidenta a ceea ce zicea distinsul coleg Goncea
atunci, dac3 nu aprobam schimbul intram sub incidenta lui 111.2.e sau
111.2.a ca ne-am obligat sa aprobam schimbul, in conventie a9a scrie,
dvs. mi-ati spus foarte bine, nu v3 convine nu aprobati schimbul, nu
scrie nicaieri c3 putem sau nu s3 aprobsm schimbul.
Domnul Viceprimar General Popa Griaore
Aceasta Conventie atinge mai multe directii, aceea de
asumare de dorinte de a face schimbul 9i toate celelalte puncte sunt
conditionsri dle acestui schimb, deci nu intram in nicio contradictie cu
punctul pe care I-ati precizat. E un exercitiu putin mai delicat,pentru
c3 nici nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situatie p3n3 acum, sa
fim in situatia sS aprobsm o hotarare de instanta intr-o parte 9i pe de
alt% parte noi s3 ne chinuim s3 gssim solutii pentru salvarea zonei
verzi. in situatia asta ne regasim, dace era o situatie normala sigur c2
am fi putut discuta mai relaxat.
Domnul presedinte de sedinta Valentin Mircea
Este evident calla fel,Tn cazul depoului trebuie luati i n calcul,
domnul A d i ~opinia mea nu parametrii de urbanism actuali ci cei la
I ..
care se poate ajunge ... ...
Domnul Viceprimar General Popa Griaore
La cei care se poate ajunge din expertiza tehnics
Domnul pre~edintede sedinta Valentin Mircea
Echivalenta valoric3 inseamni sA se inchid3 aceasts cheie cu
ce se poate face pe PUZ-ul aprobat in Bordei, pe un PUZ ce de altfel
este prevszut in aceasta Conventie in zona Depoului "Ilie Pintilie",
deci nu parametrii actuali care sunt de depou.
Domnul Viceprimar General Popa Grigore
Dar eu a9 mai face o completare ca sS fim far3 nici un fel de
ingrijorare pe acest punct, precizam $i la punctul 111.2.f ca numai
terenul care va rezulta din evaluare va face obiectul schimbului 9i

Domnul Viceprimar General Popa Grigore
Am s3 repet un pic la punctul 111.2.f din propunerea dvs.
putem reformula articolul 'in urm3torul fel: Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti se oblig3 s3 aprobe PUZ pentru terenul ce va
rezulta din evaluare, teren ce se afla Tn zona Depoului " llie Pintilie",
dac3 sunteti de acord cu aceast3 formulare.
Domnul presedinte de sedint3 Valentin Mircea
Atilnci o sii revenim eram la votarea propunerii de eliminare a
articolului 111.2.e din Conventie.
Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 19 voturi, abtineri? 10
voturi ( Adir V., Petrovici O., Moise A., Stan N., Prioteasa D., lovici V.,
Tudor-Popescu C., Patica I., Barna S., Voicu M.)
Acest art. a ramas in proiectul de Conventie.
Supun la vot propunerea domnului lonut Popa de modificare
a art. 111.2.f. Cine este pentru? 29 voturi, impotriv3? 0 vot~.~ri,
abtineri?
0 voturi
Acest articol a fost modificat.

Supun la vot amendamentul formulat de mine la a r t . l l l . 1 ~ ~
deci adaugarea formulei ,,suspendarea pins la finalizarea
schimbului".
Cine este pentru? 28 voturi, impotrivs? 0 voturi, abtineri? 1
vot ( Petrovici 0.)
.
Acest articol a fost modificat.
Domnul consilier Adir Victor
La data semnarii prezentei Conventii piiflile se obliga expres
sa suspende , cum a aprobat Consiliul orice litigii existente Ontre ele.
lntrebarea mea erste: data este vorba aici de majoritate calificats,
asta inseamna dous treimi, majoritate absoluta sau majoritate
simpla, asta e intrebarea mea. Ca sZi nu csdem sub incidents
aprobsrii unei hotarari care poate fi atacati oricind de Prefectura,
distinsul domn Prefect prezent aici On sals.
,

Domnul Viceprimar General Popa Grigore
Domnul lordache un punct de vedere juridic pentru domnul
consilier.
Domnul director Adrian lordache
Este vorba despre sistarea unor litigii qi nu de renuntare la
anurr~itedrepturi. Consider c3 e vorba de majoritate simpla. E vorba
de sistare.
Domnul Viceprimar General Popa Grigore
Deci nu este vorba de renuntare, este vorba de suspendare
pe perioada analizei unui potential schimb.

Domnul presedinte de ~edintsValentin Mircea
Propun vot nominal qi la acest proiect de hotsrare. Cine este
pentru? 29 voturi, TmpotrivZi? 0 voturi, abtineri? 0 voturi
Aceasts propunere a fost aprobats. Deci se va vota prin vot nominal
Domnul consilier Goncea Liviu
Vroiam sa spun c3 am gssit acolo unde domnul Constanda
spune cs renunts la toate, este 111.3.~

Domnul presedinte de sedint3 Valentin Mircea
Trecem la vot.
Doamna Director Georgians Zamfir
Adir Victor Gabriel
Domnul consilier AdOr Victor
Sunt peneru aprobarea textului Conventiei intre Municipiul
Bucuresti si domnul Constanda Costic5 si doamna Constanda Maria,
art.1 din hotsrare. Sunt pentru aceasti3 hotsrare.
.

,
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Doamna Director Georqiana Zamfir
Constantin Barna Stelica - pentru
Domn1.11Viceprimar General Popa Griao.re
Suntem la procedura de vot. Au fost colegi care au votat deja
forma discutats pan3 acum.
Domnul presedinte de sedint%Valentin Mircea
Am intrebat On cateva randuri dac% sunt alte propuneri sau
amendamente.
Doamna Director Georqiana Zamfir
Cruceanu Elena - pentru
Duniitrescu Vlad - pentru
Dut%Nicolae - pentru
Forsscu Vasile - pentru
Goncea Liviu, v3 exprimati votul, dorrlnul Goncea este absent
lovici Teodor - pentr~~
Ivascu Tiberiu - pentru
lvorschi Ilie - pentru
Marinescu loan - pentru
Mircea Valentin
Don-~nulpresedinte de sedints Valenein Mircea
Pentru cu dous observatii, ca ss salviim acest spatiu verde si
rugsm pe domnul Primar sa Ol puns pe domnul Constanda sa

schirnbe toatB suprafata nu doar cei 28.000 rn.p, poate 1 va
convinge.
Doarnna Director Georaiana Zarnfir
Moise Alina - pentru
Murg CBlin - pentru
Patica luliana - pentru
Petrovici Octavian
Dornni~lconsilier Petrovici Octavian
Pentru cu toate cB sunt foarte supBrat cB ii stric jocurile
domnului B5sescu care a dat acest teren Bordei dornnului
Constanda, probabil cB o sB fie foarte supBrat cB acum incercarn sB ii
IuBrn domnului Constanda Bordeiul. Sunt pentru
Doarnna Director Georaiana Zarnfir
Pirpiliu Stefan - pentru
Pirvu Cosmin Gabriel - pentru
Popa Grigolre loan - pentru
Pop Romeo - pentru
Prioteasa Doru - pentru
Radu Mioara - pentru
Rece Olga - pentru
Stan Nicugor - pentru
Tudor Popescu Cristian - pentru
Tica Horatiu - pentru
Untaru Virgil - pentru
Voicu Mihai - pentru
ZBtreanu Dan - pentru
Dornnul Goncea suntefi prezent, v-am trecut absent.
Domnul prqsedinte de sedint3 Valentin Mircea
Acest proiect a fost adoptat cu arnendarnentele formulate, in
integralitatea sa, cu 28 de voturi pentru.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore
Stimati colegi, ag vrea s3 mai fac un scurt comentariu, gi ag
vrea s2 felicit pe toti colegii , de la toate partidele, care gi-au dat
concursul gi votul astszi, reprezinta ultimul act pe care puteam s2-l
facem pentru a salva Parcul Bordei, grsdina Bordei de la a se
construi, gi vreau sa remarc i n mod deosebit pe colegii de la PD,
PKM, PC gi PLD.
Domnul consilier Goncea Liviu
Ag dori s3 va anunt ca eu nevotiind am toate drepturile s3 il
dau Tn judecata pe domnul Constanda.
Domnul presedinte de $edint%Mircea Valentin
Acestea fiind spuse declar gedinta inchisa.
Sedinta s-a Oncheiat la orele 16,20.
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