Proces-verbal
Tncheiat Tn §edinta extraordinara a Consiliului
General al Municipiului Bucure§ti din data
de 04 septembrie 2012, orele 15.00

~edin1a

{

a avut loc Tn sala de consiliu de la etajul III al cladirii
Primariei Municipiului Bucure§ti la care au participat 47 din cei 52 de
consilieri.
La §edin1a .au participat urmatorii: domnul Nicolaescu Marcel
Octavian - Viceprimar al Municipiului Bucure§ti iiii doamna Georgiana
Zamfir - Director executiv Directia ASistenta Tehnica iiii Juridica.
Au fost invitati sa participe directorii din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului general al m unicipiului Bucureiiiti iiii mass 
media.
La §edin\a au fost absenti urmatorii: Comiiia Cornel, Draghici
Aurelia Gra\iela, Florescu Dragoiii, brza\a Radu Paul, Tahl1u Mihnea
~tefan.

Domnul pre§edinte de lledinta Olteanu Cristian Marian
Va rog frumos, lua\i loc Tn sala, Tncepem §edinia.

{
\

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv Directia Asistenla
Tehnica si Juridica
Buna ziua doamnelor iiii domnilor consilieri" va urez bine ati
venit la lucrarile iiiedintei extraordinare din 04 septembrie 2012. Va
rog sa-mi comunicaii prezenia. A"em Tn sala 46 consilieri prezentL
Dau cuvantul domnului pre§edinte de §edinta .olteanu Cristian
Marian,
La ora 14.40 a venit Tn sala de Consiliul domnul consilier
Vaduva Silviu.
Domnul prelledinte de lledinta Olteanu Cristian Marian
La ordinea de zi sunt amendamente?
Domnul consilier Vaduva Silviu
Stimati colegi, domnule viceprimar, in spiritul celor afirmate liii
data trecuta, grupul PDL reafirma solicitarea ca cetatenii §i ONG-urile
sa aiba accesul nestingherit la iiiedintele Consiliului General. Este Tn
spiritul legii iii! al democratiei. Va ru~lq'tft~iiR~ti cont de aceasta
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solicitare. Grupul PDL solicita introducerea pe ordinea de zi a
urmatorului proiect: privind accesul publiculUi Tn sala Tn timpul
desfa~urarii ~edintelor Consiliului General al Municipiului Bucure~ti
,avand in vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, Tn temeiul art. 42 alin. 1
§i a art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare Consiliul
General al Municipiului Bucure§ti hotara~te: se aproM accesul
publicului Tn sala Tn timpul desfa§urarii §edintelor Consiliului General
al Municipiului Bucure~ti. Directiile din cadrul aparatului de
specialitate al primarului general vor duce la Tndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Am solicitat ca acest proiect, sa fie introdus, pe ordinea de zi
suplimentara.
Domnul consilier Stan Ion
Doresc sa ii spun. domnului consilier Vaduva, ca §edintele
Consiliului General al Municipiului Bucure§ti sunt publice, Tn functie
de locurile libere, care sunt insala ~i de regula cei care vor sa
participe, sau au probleme pe care 'lor sa Ie transmita Consiliului, fac
o adresa scrisa la secretariat, ii parvin pre§edintelui de ~edinta ~i au
posibilitatea sa ia cuvhtul 1'n cadrul ~edjn\ei.
Practic acest proiect, este dejaperimat, pentru ca exista deja
aceasta libertate, prin Regulamentul Consiliului General al
Municipiului Bucure§ti, §edintele sunt deschise.

,.,

Domnul consilier Pieptea Cornel.
Multumesc domnule pre§edinte, doresc sa§tiu daca au existat
solicitari scrise pentru punctele inscrise pe ordinea de zi, avand Tn
vedere ca este 0 §e.dinta extraordinara, Tn principiu pentru aplicarea
ordonantei pentru guvernarea corporatista.
Domnul pre§edinte de §edinta Olteanu Cristian Marian
A§a cum s-a Tntamplat §i la §edinta trecuta, am primit cereri,
dar a§a cum s-a intt:lmplat ~i data trecuta, au fost doua cereri pentru
aceasta ~edin\a, fara a spune Tn niciun fel, la ce punct de pe ordinea
de zi doresc sa ia cuvantul, ci dO,ar au cerut sa vorbeasca la Tnceputul
§edintei.

2

Oomnul consilier Vaduva Silviu,
Stimali colegi,accesul liber, accesul public, inseamna accesul
publicului de a intra liber. Sa vedem ca la intrare sunt politi§ti
comunitari, care nu permit decat accesul consilierilor §i al presei.
De altfel, organizarea in aceasta sala foarte mica, este
incomoda §i pentru reprezentantii mass-media. Multi dintre et stau in
picioare. Putem gasi 0 solulie mult maicomoda, prima ria capitalei are
atatea sali superbe, putem merge la Teatrul Odeon sau ARCUB, se
putea gasi 0 alta sala.
Cetalenii Bucure§tiului platesc 0 chirie enorma pentru aceasta
clMire, se poate gasi §i 0 alta soluiie.
I

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian
Este de salutat gestul colegilor no§tri de la POL, §i chiar faptul
ca aduc Tn discuiie acest sediu §i sala mica in care ne aMmo Va aduc
aminte ca Tn momentul in care s-a votat mutarea primariei in acest
. sediu, vreau sa Ie amintesc mai noilor colegi de Ii:! POL, vad ca cei
mai in varsta au capul jos,pe sub banca, pentru ca ei au fost cei care
au votat cu 0 coaliiie majoritara sa. ne mutam in acest sediu, In
aceasta sala. Multumese.

,

Oomnul consilier Giugu+a Doru Mihal
imi pare tau ca nu aii avut aceasta idee pe vremea canderati
majoritari Tn Consiliu, trebuia sa fi votat atunei candaveati doua treimi
§i puteati vota ce doriti dumneavoastra, aceste populisme Ie faceti §i
in Parlament §i Ie faceti §i aieL Cu privire la proiectul de hotarare
propus pe ordinea de zi, ea sa vedeti cat de pregatita esie aceasta
hotarare. Aceasta hotarare este un pleonasm, pentru ca legea
prevede anumite obligatiuni pentru Consiliul General §i publicitatea
§edintelor. Ointr-o asemenea hotarare, nu puteti sa veniii sa spuneii
ea suntem de aeord sa respectam legea, este prevazut de lege. Oaca
veii avea rabdarea §i nu veii fi obraznici sa vorbiti din fund, va rog sa
constatati ca legea spune a§a: §ediniele sunt publice, la fel §i
§ediniele Parlamentului sunt publiee, daca faceti dovada ea aceste
§edinte sunt secrete putem sa punem in diseulie 0 anumita atitudine
a Consiliului Gen\3ral, dar atata .timp· cat §ediniele sunt publice, sunt
transparente, sunt date pe internet, "live", ea sa ma exprim pe
limbajul acesta pe care sa-I Tnielegeti, §i atunei nimeni nu poate sa
spuna ca s-a ascuns Tn fata cetateanului care I-a votat §i nu poate sa
spuna ea nu a §tiut ce -a discut~J;'J!fT~"R~liu, iar atitudinea
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dumneavoastra este foarte buna, continuati a§a sa va vada cetaienii
cum l?tiii sa faceti 0 activitate democratica §i constructiva in Consiliul
General. Ei s-au prins, pentru ca de a asta sunteii numai 7 sau 10 In
Consiliul General, ca daca nu era, eraii dumneavoastra majoritari.
Propun colegilor respingerea, neintroducerea .... Nu aveii dreptul la
replica, nu v-am rostit numele, nu mai abuzaii de timpul nostru, daca
aveii ceva, In scris §i va raspundem in scris. Deci consider ca acest
punct nu are ce cauta pe ordinea de zi.

(
(

Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Deci domnule Vaduva , v-am dat dreptulla replica, acum putem
sa votam propunerea dumneavoastra.
Domnul consilier Vaduva Silviu
lmi pare rau, dar dreptul la exprimare al consilierilor este
neingradit, iar ...
Domnul presedinte de sedin~a Olteanu Cristian Marian
Nu mai aveii drept de repljca ....

(
\

Domnul consilier Vaduva Silviu
Dar viziunea-dumneavoastra l?iabuzulla lege se va-razbunape
dumneavoastra, nu uitaii lucrL!I,acesta. Faptul ca aveii majoritate, nu
lnseamna ca sunteii deasupra legii, cu totii trebuie sa ne subordonam
legii, daca doriii schimbaii legea, nli va convine Legea 215 luaii-o
invers, ideea este ca public nu lnseamna online, sau sa te uiii pe
geam, nu asta inseamna public, nu trebuie demonstrat caracterul
public, pentru ca orice ,am poate intra cu buletinul, trebuie sa aiba 0
anumita conduita sa participe la §edinie, deci nu uitaii lucrul acesta
stimaii colegi, al? dori 0 atmosfera mai puiin tensionata. Am facut
doar a propunere, nu am datcu parul. Atmosfera se tensioneaza 1n
mod gratuit, ne a§teapta un mandat de 4 ani, haideti sa fim
constructivi, pentru ca cetaienii din cauza aceasta ne-au trimis aici 9i
sa lasam bucure9tenii sa participe la viaia publica a ora9ului. Va
muliumesc.
Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Domnul Vaduva,afa ut 0 propunere.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai
Consiliul General este un forum legislativ ~i nu 0 agora, cand a
trebuit sa da~i voie cetaienilor sa se exprime liber le-aii interzis agora.

(

(

Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotarare propus de PDL? 10 voturi, impotriva 2 voturi, ab~ineri 
majoritate de voturi.
Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi.
Supun la vot ordinea de zi In ansamblul ei.
Cine este pentru? majoritate de voturi, Impotriva 0 voturi,
10 voturi.
abtineri?
,
Domnul consilier Voicu Mihai
Domnule Pre~edinte, dragi colegi , vreau sa va anunt, nu ~tiu
daca ~tiii, acum 0 luna, s-a stins din via~a Hari Eliad, directorul
Teatrului Evreiesc, un om de 0 mare probitate morala ~i culturala,
pentru care va cer ~i va rog sa Ii acordam un moment de reculegere.
Moment de reculegere.
Va muliumesc.
De asemenea ~i pentru domnul Todea, directorul Teatrului
Ion Creanga, cafe a plecat in nefiin~a.
Moment de reculegere. Va mul~umesc.
Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea dezi proiect de hotarare
privind constituirea 'Comisiei de seleciie formata din 5 membri,
speciali~ti In recrutarea resurselor umane, pentru a Tntreprinde
demersurile legale f;>i administrative in vederea organizarii procedurii
de evaluare/selec~ie prealabila pentru numirea membrilor Consiliului
de Administraiie la regiile autonome de interes local ale Municipiului
Bucure~ti ~i la societaiile comerciale la care municipalitatea este
aciionar unic, majoritar sau la carede~ine controlul, dupe caz. Daca
sunt propuneri la acest PL1nCt.
Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian
Grupul PSD propune pe doamna Dobre Violeta f;>i pe domnul
Lucian Nicuf;>or Mince.

5

Domnul consilier Pieptea Cornel
Din partea grupurllor PNL-PC propunem pe doamna Anda
Hugelliii pe domnul Andrei Benghea Malaielii ..

,
{

Domnul consilier Vaduva Silviu
II propunem pe domnul Cristinel Deaconescu . Doream sa fac 0
solicitare catre reprezentantul Prefecturii, daca este In sala?
Transmite-~i dumneavoastra, domnule Giugula, vorbim des pre grupul
PSD-PNL, pentru ca este 0 formaiiune juridica fnregistrata, exact
formaiiune politica fnregistrata, USL orice problema am, nu 0 mai am
inteleg. Nu muliumesc.
Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Domnule Vaduva, inieleg ca avem 0 problema
departe va rog PP- DD ....
.

mai

Doamna consilier Nicolescu Elena Cristina
Grupul PP- DD propune pentru comisia de selectie ca membru,
cuprinsa 7n proiectul de hotarare la punctul 1 pe domnul Mihalache
Eugen Costinel.
Domnttl-consilier Ge0fsescu Bogdan GFistian
Domnule' preliiedinte, pentru operativitate ca sa putem merge
mai repede cu liiedinta v-alii propune sa facem propuneri cu toate
punctele de pe ordinea de zi liii votul sa se faca la finalulliiedintei, da?

(

Domnul presedintede sedinta Olteanu Cristian Marian
Da, corect aliia yom face.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind
revocarea din functie a unor membri ai Consiliului de Administratie la
Regia Autonoma de Transport Bucureliiti, numiii prin Hotararea
CGMB nr. 83/2009, cu modificMle ~i completarile ulterioare. Va rog
frumos.
I

'

'

_

'

Domnul consilier Stan Ion
I
Domnule preliiedinte, stimaii colegi am avut doua liiedinte ale
Comisiei de transporturi §i printre multele materiale pe care Ie-am
primit, am primit §i unul pe care 11 citesc astazi spre dezbaterea
dumneavoastra avand Tn vedere ca ~ste legat la unul din puncte, deci
este un material semnat de §apte organizaiii ~i~~~ denunta
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jaful ~i nebuniile ~i incorectitudinile care s-au facut din punct de
vedere al managementului la RATB ~i ca sa nu va starnesc
curiozitatea prea tare am sa va citesc: prin prezenta sindicatele
afiliate va prezinta urmi:itoareil situa,ie de la RATB. Management
defectuos,abuziv cu efect negativ asupra Intregii activitati a RATB.
Angajarea banului public In conditii pagul;loase. Exemplu: achizitii de
piese ~i materiale la preturi exageratede cateva ori mai mult decat
pretul pietii, contracte de achizitii de materiale pentru protectia
muncii: sapunuri, bocanci, prosoape, manu~i etc, de 0 calitate
Indoielnica ~i cu costuri foarte marl. Tn ciuda faptului ca se Tncheie
aceste contracte scumpe de directorul general, cu Astra Vagoane ~i
Arad pentru desfa~urarea unui tramvai, a~a zis tramvai modern, In
cadrul uzinei repara\ii ateliere centrale, aceste sectii sunt In
momentul de fala In litigii, respectiv exista 0 plangere facuta de
sindicat la DNA ~i una facuta de domnul primar, Oprescu.
Conducerea RATB, in calitate de angajator nu a luat nicio politica
privind personaluI. Aici este vorba despre tiruri intregi de apa
minerala care au fost date la Autobaza Titan au trecut prin
contabilitatea RATB-ului ~i se pare ca nici astazi nu s-a solutionat
aceasta problema. De asemenea, mai ne aduc la cuno~tinta ca:
conducerea RATB, in calitate deangajator, nu are nicio politica
privind personaiul, ~face angajari nejustificate pe criterii politice, Yn
posturi supraaglomerate, adica s-au, dublat,
s-au triplat posturile de
,
~efi de serviciu, de directori adjunc\i,etc. Nu suntem de acord cu
directorul general de la RATB sa fie numit pe criterii politice ~i pe
criterii de competenta, d~ asemenea', spune ca la RATB, mai concret
in departamentele,exploatare sunt ma~ini care sunt lipsite de
acumulatori, cauciucuri ~i de multe ori cauciucurile care au fost luate
nu au fost de calitate ~i conform criteriilor tehnice prevazute de
normele europene ~i au fost luate de multe ori cauciucuri chineze~ti.
De asemenea, pentru presa, daca dore~te Ie putem da acest material
ca sa-I analizeze, pentru fiecare coleg al nostru, ca sa nu plictisesc
poate fi multiplicat ~i vi-I punem la dispoziiie. Ideea este ca, ca ~i
reprezentan\i, ca am fost pe acolo pe la RATB, ca~i reprezentant al
Comisiei de transporturi, aceasta regie de transporturi care este
subventionatade noi, de catre Consiliu ar avea trei priorita\i: prima
ce,a mai importanta ar fi sigurania bucure~teanului care beneficiaza
de acest mijloc de transport, cfmd spunem siguranta ne gandim pe
de 0 parte la ma~inile pe care Ie-am: achiziiionat in ultimii ani, care
sunt de produciie euro eana, respectiv Mercede.!i",PIJtduciie germana
/~~~\ f\. l~

,
J'

l{,"

'

;1 f;.J

-.f

'~._

..-{*\

!t!f~;
I;~

<,'\'

1\
~

\:.~~
",-".
,

'.c.

0:;.::,.,.\':','

.'<;J-'"

.

1: :

I~
()

(

(

dotate cu tot ce Tnseamna: dispozitive de franare, sisteme de
ventilalie, sisteme de directie ~i tot ce Tnseamna caracteristici tehnice
performante, asta ar fi una din conditii, dar trebuie sa funciioneze,
pentru ca multe din ele sunt trase pe dreapta, datorita unor politici
dezastruoase ale conducerii RATS-ului, noi propunand Tn acest sens
o comisie de contro ~i de anchetare la RATS facuta de consilieri ~i
expertii din cadrul Primariei, poate criar sa vina ~i unul dintre cei 2
viceprimari, sa constatam la fala locului de ce aceste ma~ini pe care
Ie-am platit stau .frase pe dreapta ~Un perioada de varf, cand a fost
vara, cu temperaturi de 40, 41 de grade nu au fost pe traseu ma~ini
care sa aiba 0 pondere, 0 frecventa din 5 Tn 5 minute !iii au venit la
20 - 25 de minute, asta pe de 0 parte,' pe de alta parte multe din
ma~inile care au fost aduse 161 RATB nu au fost dotate cu sisteme de
aer conditionat, cu clima, de~i noi am platit sau din cate Tmi aduc eu
aminte, din primele loturi erau ptatite ~i sumele ca aceste ma~ini sa
fie dotate cu aparate de incalzire pentru timpul iernii, aer conditionat
pentru timpul verii. Nu In ultimul rand, Tnca un lucru care trebuie sa ne
intereseze ~i sa ne preocupe pe toti privind activitatea RATB-ului este
~i calitatea transportului pe care trebuie sa 0 faca RATS, adica pe de
o parte trebuie sa stabilim traseele ~i ritmicitatea curselor Intr-un
program care sa fie stabilit ~i sa fie respectat de 161 a 161 z, pe de alta
parte sa n~mai lasam posibilitatea ca pe traseepe carear trebuisa
fie ma~ini mult mai sigure ~i mult mai performante sa fie ma~ini care
de multe ori poate ar trebLJi casate. Nu Tn ultimul rand, e~te vorba ~i
des pre nif(>te probleme care tin de, 9 anumita responsabilitate ,a
conducatorilor de 161 RATB privind casarile unor mijloace circulante,
daca 0 sa va uitati pe aceste materiale, 0 sa vedeti ca s-au casat
ma~ini, autobuze cu 2.500 euro pe ma~ina. Pai daca calculam cateva
tone pe care Ie are un autobuz de 161 RATB mi se pare ca nu scoatem
nici banii pe fier vechi, adica sunt multe lucruri sesizate aici de
salariatii de 161 RATB ~i multe .dintr~ ele 161 care !iltim !iii noi ca se mai
fac acolo fel f(>i fel de discutii ~i ar trebui sa ne aplecam cu seriozitate.
De asemenea, nu ~tim astazi cat din parcul circulant 611 RATB-ului
functioneaza ~i cat la suta va functiona Tn perioada sezonului rece,
pentru ca nu avem 0 statistica, 0 situatie prezentata. L-am rugat pe
domnul director actual sa ne prezinte 0 strategie din acest punct de
vedere, nu am primit-o, n-o avem, Deci, iata domnule pre~edinte ca
sunt foarte multe motive, ramanela secretariat acest document
pentru cine doref(>te sa-I multiplice, sa-I faceti public. Sunt suficiente
ca sa ne gandim serios e trebuie sa facem cu RATB.
8

Domnul presedinte de §edinta Olteanu Cristian Marian
Multumesc.
'
,

(

Domnul consilier Raicu Mircea
Pentru Tnceput vreau sa fac 2 observatii la ceea ce au spus
colegii nOl]tri, domnul Stan l]i domnul Giugula. Eu vreau sa va aduc
aminte ca in mandatul trecut, Consiliul General a propus sa faca 2
comisii de ancheta: una la RATB pentru ca la fel s-au spus aici Tn
plen aceste lucruri l]i una pentru RADET. Primarul general a cerut
atunci, sa-i dam ocazia sa trimita corpul de control al primarului l]i sa
lamureasca aceasta chestiune. Rezultatele Ie-am vazut l]i eu,
Tnseamna ca nu au fost probleme. A doua observatie, daca ar fi mers
lucrurile prost, Tn Consiliul de Administratie, au fost prezenti atat
membrii din Partidul Social Democrat cat l]i cei ai PNL, care n-au
spus Tn nici una dintre l]edin1e nimic din aceste lucruri. Cu totii l]tim ca
de fapt, acolo este vorba sa-i scoatem pe cei de la PDL sa ramanem
noi l]i sa facem treaba. Despre asta este v~rba. $i acum 0 sa trec la
ceea ce aveam sa va spun, 0 sa fac apel din nou la memoria
dumneavoastra l]i 0 sa va aduc aminte ca in mandatul trecut toate
partidele care au fost in Consiliul General au fost cuprinse atat in
comisfilede specialitateale ConsfiMui General cat~iin consiliile de
administra\ie ale unita\ilor din subordinea Consiliului General, Tn
toate. $i asta, nu pentru ca al]a am vrut noi majoritatea de atunci l]i
pentru ca al]a 0 cere legea, legea vorbel]te ca partidele au dreptul sa
participe in comisiile de specialitate Tn func\ie de procenlele pe care
Ie-au scos la alegeri. Faptul ca unul dintre colegii nOl]lri, esle a 2-a
sau a 3-a l]edinta de consiliu Tn care nu a fost validat, inseamna ca
este un abuz. Faptul ca mai multi dintre colegii nOl]tri nu pot sa intre
in comisiile de specialitate, In conforr:nitate cu pregatirea lor, din nou
este un abuz. Esle adevarat ca de multe ori clind ai puterea el]ti orbit
l]i mergi spre astfel de hotarliri. Eu va rog sa Ie mai analizati, inclusiv
tipul acesta de atitudine l]i eu va fac cunoscut ca ne rezervam dreptul
sa actionam Tn instanta, Tn contencios, toate aceste hotarliri pe care
dumneavoastra le-ati dat l]i care sunt Tmpotriva legii. Va multumesc.
Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Va multumim l]i noi domnule Raicu.

9

Domnul consilier Giugula Mihai Doru
Voi fi foarte scurt la acest punct pentru ca repunem iar adevarul
in drepturile sale, pentru ca se pare ca mistificarea trecutului este un
mod de lucru la dumneavoastra, dar nu ma a§teptam din partea
domnului . Raicu care am 0 parere foarte buna despre dansul.
Comisiile de specialitate solicitate, au fost solicitate de catre PSD §i
nu au fost votate de dltre POL. 2. Organigrama Consiliului General al
Municipiului Sucure§ti a fost modificata de POL, in sensul ca s-a scos
din aceasta organigrama dreptul departamentului de audit al
primarului general de a controla unitatile subordonate Consiliului
General. Avem documentul, de asemenea, s-a scos dreptul
compartimentului de audit din cadrul PMS-ului sa controleze RATS ~i
RADET-ul, de ce? Pentru ca, ~i aici este al3-lea punct la care am sa
va raspund, la Consiliul de Administratie la RATS sunt 7 persoane: 6
POL, unul PSD; la RADET sunt 7 persoane: 7 POL, unul PNL .Cu
privire la neregulile stabilite este clar cum s-a facut aceasta epurare
politica de care vorbiti, Ii scoatem pe ai vo~tri sa Ii punem pe ai no~tri.
Dumneavoastra ati avut 6, opozitia a avut 1, nu ~tiu cine pe cine a
politizat . Va multumesc.
Domnul consilier Pieptea Cornel
. Tn primul riltndvreau sacprecizezca prin .cele dOila revocari de
astazi USL-ul nu i~i va asigura IT)ajoritatea 1n cele doua comisii de
administratie, in nici un caznu yom scoate oamenii de la Partidul
Democrat, 'pentru a pune reprezentanti ai USL-ului. Tn al doilea rand
doresc sa precizez ca in' conformitate cu Ordonanta privind
guvernarea corporatista, emisa anul trecut de Guvernul POL, in
consiliul de administratie vor fi recrutati speciali~ti cu experienta in
administrarea regiilor ~i societatilor comerciale, iar acest lucru va fi
facut de 0 comisie care are experienta in recrutarea unor astfel de
persoane. Multumesc mult.
Domnul consilier Vaduva Silviu
Domnule pre~edinte, domnilor viceprimari generali, stimati
colegi, ceea ce ne-a semnalat domnul Stan, daca este adevarat, este
lntr-adevar foarte gray, propun sa lasam trecutul ~i sa ne axam mai
mult pe prezent §i propun sa facem 0 comisie cu membri din cadrul
Consiliului General, respectand proportionalitatea politica obtinuta in
alegeri, pentru a verifica atiltt RADET-ul ciltt ~i RATB-ul. Pentru a
vedea a cui este vina, daca este a mernBFilp~;-C,Qnsiliului de
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administratie, de cine au fost propul?i cat l?i a directorilor generali, nu?
Ar trebui sa 0 luam Tn urma unei analize, nu in urma unei verificari
fikuta de un sindicat, de mai multe sindicate pentru ca pe urma poate
dupa aceea yin 0 parte din membrii consiliului de administratie
, cu 15
sindicate. Uite 15 sindicate spun ca am fost buni, ca am avut un
management perfect, nu , haideti sa facem 0 comisie de ancheta l?i
verificare din cadrul Consiliului general respectand proportionalitatea
politica l?i sa vada ce se intampla acolo l?i sa prezinte un raport, sa nu
punem carul Ynaintea boilor. Va mu1tumesc.

I,

Domnul consilier Stan Ion
Ar trebui sa-i raspund, del?i nu vroiam sa fac 0 polemica pe
tema RATB-ului, fara Tndoiala domnul, aveii dreptate, noi la Comisia
de transporturi Ii a!iteptam !ii pe ceilalii salariaii sau reprezentaniii
celorlalii salariaii, pentru ca a§a este democratic. Vreau sa va anuni
Tn cadrul comisiei, unde aveii !ii dumneavoastra un reprezentant,
de la PDL s-a gasit de cuviinia sa facem 0 comisie !ii cu altii, adica pe
langa noi, care suntem de la comisia de transporturi sa luam !ii 0
parte din executiv, pe domnul Dedu, pe nu l?tiu cine de pe aiGi !ii
Ympreuna sa verificam autenticitatea celor spuse aici. Ce pot sa va
spun, cu adevarat, ca este de fala l?i presa, ca II avem pe un lider,
domnutlvan care est€ jos In camera, se uitala~ noi aiGi ce varbim,
care a fost ameniniat de domnul director Tn funciie Popescu, ca !ii-a
permis sa mearga la un post de televiziune, respectiv Realitatea sa
spuna ca nu Ii s-a dat apa minerala, ca s-au facut nil?te
matrapazlacuri cu motorina §i cu cauciucurile !ii I-au chemat. la
comisia de disciplina sa-I dea afara, spunandu-i ca nu trebuie sa iasa
sa vorbeasca despre activitaiile RATB-ului ca nu era mandatat, ori In
Constituiie spune clar ca exista libertatti'la cetaieanului de mi!icare §i
de exprimare. Stimate. coleg, eu nu spunca domnii d.e aici, cei 7 - B
semnatari, sunt experti Tn analiza economico-finanGiara, dar pot sa
spun cu corectitudine sau cu buna. l?tiinia .ca daca nu Ii s-a dat apa
minerala, cand au fost· 41 de grade l?i apa aceea minerala la
Autobaza Titan, apare In nil?te evidenie ca ar fi fost cumparata l?i
redistribuita avem 0 problema de pu§carie, de DNA, de ce vreii
dumneavoastra l?i atunci este foarte bine sa facem Tmpreuna acest
lucru, noi I-am §i propus, cum de alttel, noi am cerut de asta iarna,
actualului director general l?i eram In minoritate In comisia de
transporturi, domnul de la PDL, domnul lider, eram Tn minoritate, am
cerut sa ni se prezinte 0 strategie privind ceea >!$'~~l'la Tnsemne
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RATB-ul in prezent Iii Tn viitor. Cand spun asta ma refer la faptul ca
nu poli sa lalii oamenii in varsta,bolnavi, COP!! pe calduri
insuportabile Iii sa nu vi din 5 In 5 minute, pentru ca ai tu 6 strategie
proasta ~i vi la 25 - 30 de minute, de multe ori la 40 de minute, ori noi
am cumparat 500 de maliini ca sa 1mbunata\im viala bucurelileanului,
stimate coleg Iii probabil daca va fi cazul, vom mai cumpara Iii altele
ca ritmicitatea sa fie una mai rapida, adica sa nu stam ca la Paris din
2 In 2 minute, sa stam macar din 4 Tn 4 minute, dar tot sa nu stam 40
de minute sau 30 de minute. Nu avem strategia asta, dorim s-o
facem, va chemam Iii pe dumneavoastra sa veniti la comisie cand
discutam problemele RATB-ului Iii pute\i sa chema'ti dumneavoastra,
ca lider al PDL-ului Iii pe cine dorili dumneavoastra din cadrul
celorlalli salariali ca sa discutam democratic. Asta a fost disculia.
Domnul consilier Deaconescu Jonel Cristinel
Ma bucur ca s-a ajuns la aceasta concluzie de a se face
aceasta comisie de verificare a activitalii RATB, problema este ca
RATB-ul anul trecut , a~a cum litim de la comisie domnul Stan a
Tncheiat pe profit. V-ali ruga domnule preliedinte sa-i comunica\i
domnului Primar ca p§na la liedin\a urmatoare sa ne puna Iii noua la
dispozitie raportul de control asupra RATB Iii a~ mai intreba pe
domnul Stan dacase dorelite 0 transparenlalii motivul re(ll este cel
de verificare, cali membri ai PDL sunt Tn aceasta comisie de
transporturi, unde ati facut aceasta analiza pe care ali facut-o astazi,
sau cand ne-ali anuntat, fara drept de vot, sa participam, cei care ne
am dorit sa tim 1n comisia de transporturi ~i ne-am ocupat de asta
c~itiva ani de zile, ca sa putem sa vedem cu obiectivitate daca ceea
ce' ali prezentat astazi Consiliului General este cu adevarat ceea ce
spuneti.
Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian
Domnule preliedinte, slima!i colegi fnainte de a face propunerile
vreau doar sa-i reamintesc domnului ,fost viceprimar, actual consilier
CGMB un lucru: daca lucrurile sunt atat de corecte ~i clare la RATB,
a~a cum spuneti dumneavoastra, daca nu s-au intamplat tot felul de
matrapazlacuri Iii probleme, tot alia cum spune!i dumneavoastra, la
acelalii RATB, poate pute!i sa ne explica\i de ce grupul majoritar al
PDL, in mandatu 1 trecut, a luat hotararea sa schimbe un director
general al RATB, Tn persoana domnului Crit, numit tot de grupul
majoritar al PDL, daca lucrurile sunt a~a ~~et~~:~Jr spuneti
,'/
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dumneavoastra, oare acest domn director nu a raspuns comenzilor
politice ale dumneavoastra? Va. multumesc.
.
,
$i acum propunerile pentru revocarea membrilor in consiliului
de administratie al RATS: doamna Ciufudean Nicoleta loan a, domnul
Sotir Stancu, domnul Gabriel Vlad !i'i domnul Popescu Viore!. Va
multumesc.

I
(

(

Domnul consilier Raicu Mircea
Dupa cum .
bine ,
!i'titi, domnul Crit, a fost avansat la Autoritatea
Metropolitana de Transport !i'i eu nu am spus niciodata ca nu s-au
facut matrapazlacuri sau daca s-au facut, intotdeauna am spus ca cei
care Ie fac, trebuie sa Ie plateasca. Acum, la ceea ce spunea mai
devreme domnul Stan, cu privire la lipsurile care sunt acolo, este
evident ca a nu fi apa pe caldura, este 0 foarte mare problema pentru
salariati. Va readuc aminte insa, domnule consilier general, ca anul
trecut numai, de~i Consiliul General aprobase toate subveniiile pentru
diferenia de bilet, s-au dat cu .30% mal putin de catre executiv. Toate
aceste lucruri ~i !ipsa aceasta de bani s-au regasit in activitatea
curenta a regiei, v-o spun caam discutat cu oamenii aia de fiecare
data, ~i nu doar cu domnul Crit sau cu domnul Popescu, cu directorii
economici !i'i a!i'a mai departe, de nu mai ~tiau cum sa faca sa
funciioneze, efectivi aceasta regie!i'i atunci, deacolo au venit!?i timpii
mai mari intre curse, de acolo au venit ~i lipsa apei !i'i tot ceea ce s-a
simiit pe parcurs la aceasta regie. Adica nu putem sa imputam numai
celor din executiv sau consiliului de 'administraiie care a fost acolo, ca
sunt sigur ca a facut tot ce se putea mai bine ca transportul sa se
desfa!i'oare !i'i sa funciioneze, dar trebuie sa ne asumam ~i noi vina
ca nu am fost in stare sa Ie dam banii pentru care munceau.
Diferenta de cost de bilet, atatea persoane se transporta, atati bani
trebuia sa Ie dam, e nu Ie-am dat ace!i'ti bani.
Domnul consilier Stan Ion
Domnule viceprimar ma faceti sa lacrimez, sa ~ti1i! Problema
este in felul urmator: §tim toti ce greutati au fost §i au fost ni§te
diminuari de buget, ~u ma refer la faptul ca transportul la RATS, nu a
fost cel conform caruia noi am dotat RATS-ul cu mijloace circulante.
!ipsa
lar .... Nu, nu ascultati-ma, ... v-am intrerupt, vedeti,
dumneavoastra de politeie ma face sa cred ca v-am apreciat prea
mult de prea multe ori.

~
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Tn continuare, vreau sc1lntelegeti ca apa minerala de la Titan
a fost doar pe hartie, ea este pe hartie dar nu s-a dat, s-a platit dar nu
au luat-o oamenii. Nu am spus caar trebui mai multa sau mai putina
sau ca nu ar fi trebuit, plus ca existc1 la Titan 50 tone apa minerala
luata §i nedistribuita, iar raspunsurile actualei conduceri luati-Ie de la
liderul de sindicat, savedeti ce raspunsuri va da actuala conducere.
Practic acum, cine se face vinovat, sa mearga la pu§carie, ca
oamenii aia au fost vaduviti la 40 grade, pe caldurc1 sa nu ia apc1
minerala, conform contractului colectiv de munca. Aceasta este
realitatea, matrapazl~curile dovedite.
Domnul consilier Giugula Doru Mihai
Ceea ce doresc sa punctez pentru obiectivitate, c~nd a precizat
ca noi am luat banii de la bugetul Consiliului General. Dar de
asemenea trebuie sa fim clari ca atunci c~nd am fa cut propuneri de
buget pentru RATS, PDL-ul a taiat fondurile, tocmai ca sa creeze 0
stare de animozitate §i de tensiune pentru proasta functionare a
RATB-ului, asta ca sc1 nu uitam, sunt documentele, sunt
stenogramele discutiilor, ." §tii ca erai viceprimar acolo ...
muliumesc.

(
\

Domnul consilier RaicuMircea
Repet Ca sa Irl\eleagc1 domnul Giugula, am spus al?a: del?i ...
Cristi, asculta cc1 ne vom Int~lni cu chestiile astea, osa vezi. Am spus
ca de§i am aprobat un buget maimic decat trebuie, ascultc1-mc1
Doru ..... nu pe care noi I-am .. ". asta este culmea, am avut discu\ii, tot
ora§ul cunoal?te, pe marginea bugetului, la RADET §i RATS §i acum
vi tu §i ne spui ca am luat noi banii din buget, asta este culmea
culmilor.
Del?i am aprobat un buget, executivul a dat cu 30% mai pu\ini
bani 'in buget decat am aprobat nOi, Consiliu, §i i-au dus Tn alta parte.
Domnul presedinte. de sedinta Olteanu Cristian Marian
Urmatorul punct de pe ordinea de zi project de hotc1rare privind
revocarea din functie a unor membri ai Conslliului de Administratie la
Regia Autonomc1 d'e Distribu\ie a Energiei Termice Bucurel?ti, numiti
prin Hotc1rarea CGMB nr. 82/2009, cu modificc1rlle §i completarile
ulterioare
Daca aicl avem pe cineva care vrea sa intervina.
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Domnul viceprimar Nicolaescu Marcel Octavian
Imi cer scuze dar nu a§ vrea sa intru intr-o polemica referitor la
activitatea RATB, RADET, determinat de faptul §i sincer va spun, am
crescut intr-un management performant al unor companii na~ionale §i
am 'inva~at cum se face 0 constructie performanta, Din punctul meu
de vedere a§a am fost educat §i sunt convins ca nu prin intrigi, lupte
puerile. Revin la problematica RADET-ului §i va informez ca de la
Tnceputul mandatului de viceprimar, din 11 iulie 2012, am avut 0
discu~ie cu primarul general, vizavi de cele doua entitati, RATB §i
RADET, care fac parte din Consiliul General al Municipiului Bucure§ti.
Doua regii, cu performanie slabe, cu pierderi foarte mari §i
doua regii care ocupa nu mai putin de 50%, retineti, din bugetul anual
al Primariei Municipiului Bucure§ti. Din punctul meu de vedere, in
conditiile in care sunt doua regii §i neperformante §i care ocupa 0
asemenea pondere, este un mare semn de Intrebare vizavi de modul
de functionare al acestor doua regiL.,ca RADET-ul este subordonat
politic PNL-ului.... Da, §i cum eu prezint aceasta formatiune in
Consiliul General, pentru mine a fost 0 preocupare deosebita de a
gasi solutiile ideale viz"lvi de modul de a functiona al acestei entitati
in perioada urmatoare. In acest sens, in primele discuiii care au avut
loc, s-a stabilit ca Q prioritate eser:1iiala, realizarea unui serviciu~llital,
dar performant pentru populatia Bucure§tiului. Am avut 0 serie de
lntruniri, in cadrul grupului de lucru pe care 11 coordonez, cu 0 serie
de personaliHaii din mediul academic, respectiv profesori de la
Facultatea de Energetica Bucure§ti, cu specii'lli§ti de la ISPE, cu
conducereaMinisterului Economiei, cu cOr:1ducerea Ministerului
Administraiiei §i dnternelor §idecizia este Ur:1a ur:1ica, trebuie sa
purcedem deindata §i fara nici Ur:1 fel de retir:1ere la realizarea unui
serviciu ir:1tegrat de alimentare cu energie termica cer:1tralizat la r:1ivelul
municipiului Bucure§ti, respectiv pentru optimizarea procesului de
productie, transport, furnizare, distributie, energie termicit Tn aceste
cOr:1diiii, avand in vedere faptul ca, la Tr:1ceputul mar:1datului erau mai
multe lntrebari fala de realizare §i cand, a disparut prima ir:1trebare:
daca? $i in unanimitate speciali§ti din Mir:1isterul Ecor:1omiei §i al
Fondului Monetar - Comisia Europeana au stabilit ca acest serviciu
integrat trebuie sa se realizeze intr-ur:1 timp destul de scurt. Printr-o,
... Fondul Monetar International, Comisia Europeana ... va reg
frumos, eu nu am intervenit cand ati vorbit dumneavoastra, da? Bine,
nu v~am considerat tlimpit, asta va consid~Jatj~~d.LJmneavoastra,
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po~te, Deci, este unanimitate ca sa creeze acest serviciu integrat,

deja ultima sCrisoare a secretarului de stat, Raicu ne impune un
calendar privind realizarea. unui memorandum privind unificarea celor
doua entitati ELCEN-ul §i RADET-ul cu 0 asistenta tehnicill pe
perioada realizarii acestei unificillri, de a§a manierill cat sa parcurgem
etapele de aprobare In Consiliului General al Municipiului Bucure§ti §i
urmand §i finalizand cu hotararea de Guvern, pentru ca se face
unificarea a doua entitati: dintre care una este regie §i alta societate,
in perioada imediat urmatoare, noi trebuie sa transformam §i RADET
ul care este 0 societate, 0 regie in societate comerciala §i de
asemenea, sunt alii pa§i care trebuie sa-i parcurgem in perioada
imediat urmatoare, Cert este ca este 0 prioritate, calculele vor
demonstra §i decizia pe care 0 vom lua este cea mai buna §i cu
siguranta vom reu§i sa cream acestsistem centralizat §i eficient de
furnizare a energiei term ice pentru populatia municipiului Bucure§ti.
Va multumesc,
.
,
Domnul consilier Pieptea Cornel
Buna ziua, multumesc, Tn primul rand doresc sa spun ca In
acest moment RADET-ul, regie autonoma §i de transport a energiei
termice, este subordonat PDL prin majoritatea pe care 0 are
asigurata rn consiliuli:Je administf13tie, Tn consilitll de administratie
sunt 6 persoane din cele 8 care au fost nominalizate de catre
Consiliul general, cu sustinerea PDl. Intr-adevillr, domnul viceprimar
are atributii de coordonare din partea execuUvului, pentru a clarifica
lucrurile. Doresc sa precizez care sunt persoanele care sunt propuse
a fi revocate din calitatea de membru Tn consiliul de administratie:
Becheanu Mihai Bogdan, Stelica Constantin, Albani Laura Maria §i
Zahia Zlotea Drago§. Multumesc,
Domnul consilier Raicu Mircea
Domnule pre§edinte §i stimati colegi, avand in vedere faptul ca
domnul viceprimar, in discursul sau deja ne-a confirmat ceea ce
spuneam mai devreme, s-au imparlit RADET-ul §i RATB-ul, nu mai
apartin Consiliului General, ele sunt coordonate de .,,' Nu, va
in§elaii, aici facem administratie, iar cel care administreaza .,,' nu
faceti? Scuzati-mc':l, la dumneavoastra este altfel, se vede. Avand in
vedere circul acesta §i faptul ca este evident cill nu se respecta legea,
grupul PDL se retrage din aceasta §edinta, Vc':l ureaza succes §i ne
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rezervam dreptul, a§a cum v-am spus sa atacam In contencios
hotararile Consiliului. Muliumim.
Domnul presedinte de sedinti:i Olteanu Cristian Marian
Va rog frumos, propuneri pentru Comisia de numarare a
voturilor.
Domnul consUier Georgescu Bogdan Cristian
Pentru comisia de numarare grupul PSD propune pe domnul
Ramiro Angelescu §i Mihai Peptan.
Domnul consilier Pieptea Cornel
Din partea grupurilor PNL - PC domnul Margarit Sorin.
Doamna consilier Zorkoczy Julia
Din partea grupului PP-DD domnul Ghita
, Richard - Vicentiu.
,
Domnul presedinte de sedinti:i Olteanu Cristian Marian
Pentru ci:i grupul PDL a pari:isit sala, mai avem nevoie de
propunere?

0

Domnul Gonsnier Pieptea Cornel
Din partea grupurilor PNL - PC domnul Gabriel Tanase.

(

Domnul presedinte de sedinti:i'Olteanu Cristian Marian
Cine este de' acord cu aceasta propunere a cqmisiei de
numi:irare, cu aceasta formula?
Cine este pentru? majoritate de voturi, Tmpotriva? 0 voturi,
abtineri?
0 voturi. Multumesc.
,
,
Domnul consilier Giugula Mihai Doru
Cu privire la lnscrierea pe buletinele de vot, trebuie sa aveti Tn
vedere ca propunerea PDL-ului, ca un consilier general sa faci:i parte
din comisia de evaluare, nu este legala. Din aceasti:i comisie nu au
voie sa faca parte nici un membru .al Consiliului General, domnul
Cristian Deaconescu, daca cumva este trecut pe buletinul de vot sa
fie scos.

17

Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Acum fI lasam pe buletinul de vot, dar va fi taiat. Deci pentru
toata lumea, daca este cineva pe care nu vreti sa-I votati, fI Uiiati.
Dadi II lasati ai?a cum este pe buletin, este'vot pentru'. Tn toate
comisiile. Haideli sa fncepem procedura de vol. Va rog frumos.
Doamnadirector executiv Georgiana Zamfir
Va rog sa veniti sa luati buletinele de vot.
Are loc ridicarea buletinelor de vol.
Invit comisia sa procedeze la numararea buletinelor.
Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
La primul punct, proiect de hotarare privind constituirea
Comisiei de selectie formata din 5 membri, speciali,ti in.
recrutarea resurselor umane, pentru a intreprinde demersurile
legale ,i administrative in vederea organizarii procedurii de
membrilor
evaluare/selec1ie
prealabila
pentru
numirea
Consiliului de Administralie la regiile autonome de interes local
la societatile comerciale la care
ale Municipiului Bucure,ti
municipalitatea este actionar unic, majoritar sau la care detine
controlul, dupa-caz. Rezl.Jltatul votului, va rog.

,i

(

Domnul consilier Angelescu Ramiro - Robert
La aceasta comisie s-auexprimat un numar de 37 de voturi, din
care: voturi anulate 1, astfel:
Pentru doamna Anda Hugel: voturi pentru 36, i'mpotriva O.
Pentru domnul Andrei Benghea Malaiei?: voturi fmpotriva 0,
voturi pentru 36.
Pentru doamna.Dobre Violeta: voturi pentru 36, fmpotriva O.
Pentru domnul Lucian Nicui?or Minca: . voturi pentru 36,
Tmpotriva 0.
.
Pentru domnul Eugen Mihalache: voturi pentru 36, Tmpotriva 0.
Pentru domnul Deaconescu lonel Cristinel: voturi pentru 0,
fmpotriva 36,
Se desemneaza ca membri 'in comisia de selectie formata din 5
specialii?ti Tn recrutarea resurselor umane, pentru a fntreprinde
demersurile legale i?i administrative Tn vederea organizarii procedurii
de evaluare/selec\ie prealabila pentru numirea membrilor Consiliului
de Administratie la regiile autonome de interes 19B~le Municipiului
"
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Bucure§ti §i ta societa1ite comerciate la care municipalitatea este
ac1ionar unic, majoritar sau ta care detine controtul, dupa caz
urmatorii: Anda Hugel, Andrei Benghea Mataie§, Dobre Vioteta,
Lucian Nicu§or Minca §i Eugen Mihalache,
Domnul pre§edinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Cu acest rezultat at votutui, proieclul de hotarare In ansamblu
cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? 0
voturi. MulWmesc.
'
Aceasta hotarare a fost adoptata.
Urmatorul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotarare
privind revocarea din funclie a unor membri ai Consiliului de
Administralie la Regia Autonoma de Transport B4cure§ti, numiti
prin Hotararea CGMB nr. 8312009, cu modificarile §i completarile
ulterioare, rezultatul votului va rog.

(

Domnul consilier Angelescu Ramiro - Robert
5-au exprimatun numar de 37 de voturi, din care: voturi
anutate 0, astfel:
Pentru doamna Ciufudean Nicoleta loana: voturi Tmpotriva 1,
voturi PentrY 3(3. ......
Pentru domnul 5tancu 50tir: votu/-i fmpotriva 1, voturi pentru 36.
Pentru domnul Popescu Viorel: voturi Tmpotriva 1, voturi pentru
36.
Pentru domnul Vlad Gabriel: voturi impotriva 1, voturi pentru
36.
,
5e revoca ca membrii in Consiliului de Administra1ie la Regia
Autonoma de Transport Bucure§ti, numiii prin Hotararea CGMB nr.
83/2009, cu modificarile §i completarile ulterioare, urmatorii:
Ciufudean Nicoleta loana, 5tancu 50tir, Popescu Viorel §i Vlad
Gabriel.
Domnul presedinte de §edinta,Olteanu Cristian Marian
Cu acest proiect §i cu rezultat al votului, proiectul de hotarare Tn
ansamblu cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi,
abiineri? 0 voturi. Mu1iumesc.
Aceasta hotarare a fost adoptatit
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Urmatorul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotarire
privind revocarea din functie a unor membri ai Consiliului de
Administratle la Regia Autonoma de Distribulie a Energiei
Termice Bucure~ti, numili prin Hotararea CGMB nr. 8212009, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, rezultatul votului va rog,

(
(

I

\

Domnul consilier Angelescu Ramiro - Robert
S-au exprimat un numar de 37 de voturi, din care: voturi
anulate 0, astfel:
Pentru domnul Becheanu Mihai Bogdan: voturi Tmpotriva 1,
voturi pentru 36,
Pentru domnul Stelica Constantin: voturi Tmpotriva 1, voturi
pentru 36,
Pentru doamna Albani Laura Maria: voturi Tmpotriva 1, voturi
pentru 36,
Pentru domnul Zahia Zlotea Drago~: voturi Tmpotriva 1, voturi
pentru 36,
Se revoca ca membrii in Consilh,lIui de Administratie la Regia
Autonoma .de Distributie a Energiei Termice Bucure~ti, numiti prin
Hotararea CGMB nr. 82/2009, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,urmatorii: Becheanu Mihai Bogdan, Stelica Constantin,
. Albani Laura Maria 9iZahia ZloteaD~ago~,
Domnul presedinte de sedinta Olteanu Cristian Marian
Cu acest proces - verbal, hotararea Tn ansamblucine este
pentru? majoritate de voturi, lmpotriva? 0 voturi, abiineri? 0 voturL
Multumesc,
, Aceasta hotarare a fost adoptata.
$edinta este Tnchisa, va muliumesc, 0 seara buna, ora 17,00,

i ntocmit

verificat:··
Mirea Nicoleta
Nica Mioara
Ticleanu GladiOI~~
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