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Sedinta a avut loc la sediul Primariei Municipiului Bucuregti din 
B-dul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 in  sala de consiliu de la etajul 
Ill, la care au parlticipat 47 din cei 55 de consilieri generali. 

La gedinta au participat urmatorii: domnul Primar General 
Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al 
Municipiului B~~cr-rregti, domnul Secretar General Tudor Toma, Din 
partea lnstitutiei Prefectului Municipiului Bucuregti, domnul Prefect 
Catalin Deaconescu gi dna Subprefect Cristina Ecaterina Corut. 

Au fost invitati sa participe urmstorii: directorii aparatului de 
specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti, directorii 
regiilor autonome aflate Tn subordinea Consiliului General al 
Municipiului Bucureg'l:i, presa gi televiziunea. 

La gedinta au fost absenti urmatorii: Berbecaru Alin Dumitru, 
Botezatu Enescu Petre, Florescu Dragog, Galetuge Stelian, 
Gheorghe Victorita, Goncea Gheorghitg Liviu, Paliga Sorin, Petrovici 
Octaviarl. 

Domnul Secretar General Toma Tudor 
Sunt prezenti 44 de consilieri in  sala. inainte de a incepe 

lucrarile gedintei, ag vrea sa vs citesc nigte note. Prin prezenta, v i  
aducem la cunogtiinta ca prin adresa inregistrata La Cabinet Secretar 
General cu nr. 330516 din data de 22.08.2007 gi la Directia Asistents 
Tehnica gi Juridic3 a CGMB cu nr. 2536123.08.2007 prin care CRlS 
CONSULT SPRL, 'in calitate de lichidator judiciar al debitorului, 
conform sentintei comerciale rr .  2903 din data de 02.08.2007 
pror~untata de Tribunalul Bucuregti, sectia a VII-a Comerciali, in  
dosarul 386771312006 notifica intrarea debitorului in  procedura 
falimentului, debitor fiind S.C."ANTREPRIZA CONSTRUCTll 
MONTAJ LIR'TRAC" S.A. 

Prin adresa CRM nr.653920114.08.2007, 'in registrats la 
Cabinetul Secretarului General sub nr.325216117.08.2007 i la 
Directia Asistenta Tehnics i Juridici a CGMB cu nr. 
2493117.08.2007 S.C."ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ 
LIRTRAC" S.A. ne comunica renuntarea la calitatea de membru AGA 
a doamnei Adriana Diana Tu3a din data de 09.08.2007. 



Societatea civili profesionali "Cozmanciuc gi Asociatii" in 
calitate de reprezentanta a domnului Constanda Costica a depus la 
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Parcul Bordei" adresa a fost muliplicatl gi poate fi ridicata de dvs. de 
la Directia Asistenta Tehnica gi Juridici a C.G.M.B. Ag fi vrut sa v i  
pot citi propunerea Tnsa are destul de multe pagini. V-ag ruga sa 'i'l 
ridicati gi s3 'i'l cititi. 

De asemelnea, ag dori sa va informez ca domnul Constanda 
Costica a depus somatie referitoare la executarea silita a sentintei 
ob*[inutS la Curtea de Apel, at i t  referitor la suma de 17 milioane de 
EURO cat ~i referitor la aprobarea PUZ-ului cu indicatorii prevazuti in 
decizia instantei. Deci, ar fi in interesul municipalitatii sa procurati 
aceasta propunere, sa o studiati $i s i  ne comunicati concluziile dvs. 
Totodata v i  aduc la cunostinta propunerea domnului Costica 
Constanda cu privire la punerea in  aplicare a deciziei nr. 
I'i46/21.06.2007 a Cuqii de Apel Bucuregti sec'tia contencios 
administrativ, respectiv aprobarea de catre C.G.M.B. a unei conventii 
de schimb intre Municipiul Bucuregti - reprezentat de Consiliul 
General al Municipiului Bucuregti gi Constanda Costica gi Constanda 
Maria.Potrivit acestei Conventii C.G.M.B. ofera domnului Cos.l.ici 
Constanda, in  schimbul terenului situat in str. Turgheniev nr. 11-15 gi 
Bdul Aviatorilor nr. 1 10-1 12, dreptul de proprietate asupra unei 
suprafete de teren echivalenta valoric, situati pe aniplasamentul 
actualului Depou llie Pintilie (Victoria). 

Este un eixtras din propunerea fscuta de domnul Costanda. 
Toate materialele.. . . 

Domnul comsilier Stan loan 
Domnule secretar general, a atacat cineva? Am inteles ca 

hotirarea Curtii de Apel este defir~itivs $i irevocabila. Dvs, in  calitate 
de secretar general al Consiliului, ati atacat la Curtea Suprema de 
Justitie aceasta hotarare? 

Domnul Secretar General Toma Tudor 
Da. 



Domnul consilier Stan loan 
Dar, ati cerut suspendarea acestei hot2rSri? ldeea este c i  ar 
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terenul de la RATB, c2 nu ... 

Domnul Secretar General Toma Tudor 
Eu v2 informez cu privire la solicitiri. i n  ceea ce priveste atacul 

acestei decizii, care este.definitiv2 gi irevocabil8, ci i le de atac au fost 
exercitate. ins2, pen2 i n  momentul in  care va fi pus pe rol gi va fi 
dispus2 suspendarea, exist2 o cerere de executare siliti, care trebuie 
dusi  la indeplinire. 

Domnul consilier Stan loan 
Noi, ca consilieri alegi pentru cet2tenii Bucuregtiului, ni s-a 

ingr2dit dreptul de a vota ,,pentrul'sau ,,impotriv2" sau s2 ne abtinem. 
Deci, ni se pune, practic, o hot2rSre1 care nu gtiu dac i  este. Eu nu 
m i  pricep, nefiind jurist. Poate c2 domnul Prioteasa ne I2muregte. 

Domnul consilier Prioteasa Doru 
Grupul PD a f2cut o cerere de revizuire a sentintei. Avem chiar 

termen pe data de 20 octombrie anul acesta. Numai c i  dvs nu prea 
dati pe aici ca sii discutim, doar v2 certati la microfon cu noi. Am 
f2cut aceast2 celrere. Dar, aceast2 cerere a noastt-2 nu suspend2 
aceste lucruri. Aceste hot2rSri sunt definitive. PSn2 nu se va judeca 
ace1 lucru, aceea cerere de revizuire, nu putem decSt s2 mergem mai 
departe pe aceste hot2rSt-i. 

Domnul consilier Giugula Doru 
Scuzati-m2. Domnul Prioteasa, v-ag ruga s2 avem o limit2 

decent2 a discutiilor gi f2r2 observatii care duc la iritarea spiritelor. 
Dac2 a$ facut o afirmatie c2., afirma,iia noastri nu mai este credibili 
decSt a domnului secretar, care are gi preg2tirea necesar2 s2 ne 
informeze. Considerim c2 informarea domnului este suficient2. Nu 
mai avem nevoie la drept la replic2 la replica domnului secretar. 

Domnul Secretar General Toma Tudor 
Dac2 imi permiteti, ag mai avea o not2 de citit, o somatie a 

domnului RBzvan Gabriel Galiceanu, domiciliat i n  Bucuregti, str. 



Belizarie nr.3, care este proprietarul imobilului - teren situat in B-dul 
Mircea Voda nr.33, fostii str. Olteni nr.61-63, sector 3, care someazi 
R", G hA R nrin nresemte cn naSn8 la data de 38 1)9 20007 incll~siv sS 
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mentionat constructiile realizate ilegal de institutia dvs far3 acordul 
meu, obiectivul numit generic ,. de catre institutia dvs. ,,Obiectivul de 
investitii Pasaj Mira$e$tin. In cazul i n  care p in2  la data mai sus 
men8!ionat2 nu veti da curs somatiei inii voi mandata avocatii s i  
formu leze impotriva institutiei dvs. ,in instanti, o actiu ne 
judecitoreascii in pretentii urmind s i  solicit instantei de judecati 
daune in  cuantum de 10.000 euro pentru fiecare zi de intsrziere 
precum si demolarea constructiei ilegale pe cheltuiala institutiei dvs." 

Dac i  imi permiteti, as dori s i  stiu c i t i  consilieri sunt prezenti. in  
acest moment sunt 44. Ag dori sa v3 supun spre aprobare procesul- 
verbal al gedintei din data de 30.08.2007. 

Domnul consilier Adir Victor 
Multumesc domnului secretar general. Cu tot respectul, va 

spun c i  doresc ca dvs s i  afirmati s i  se Onregistreze pe bands c3 
data trecuti, pe 30 august, am fost prezent la sedinta de la Tnceput gi 
p ina la sfsrsit, deoarece pe banda nu este inregistrat cuvintul dvs 
,,prezentl' in  ceea ce ma privegte pe mine. La toti ceilalti, ,,prezentl', 
,,absentn sad. Singurul care nu figureazi prezent este persoana mea. 
Sunt convins c i  nu a facut-o cu intentie; a fost o gregeals regretabils. 

Domnul Secretar General Toma Tudor 
A fost o omisiune. 

Domnul consilier Adir Victor 
Mai departe, referitor la procedural care vreau s i  se urmeze in 

continuare i n  acest Consiliu, v i  atrqg atentia ca atunci c ind se 
numar3 voturile, s i  nu mai fie majoritate, s i  se spuni ,,majoritaten. S i  
se enumere, pentru ca Tnseamna majoritate simpli, absoluta gi 
calificati. [n momentul in  care, data trecuta, la un amendament de-al 
meu s-a spus ,,majoritate", amendamentul avind nevoie de 28 voturi, 
s-ar fi inteles logic ca majoritatea TnseamnS 28. Dup8 ce s-au 
numarat cei care s-au abtinut, s-a spus ,,patrul', peste 7 secunde, 
,,cinci". Eu rog: mai n ~ u l t i  seriozitate din partea celor care numSr8, 
chit ca dureaza mai mult, dar hai sa fim mai responsabili. Alt punct pe 



care vreau sa vi-l spun: in  momentul in  care intri sau ies colegi de-ai 
nogtii din sali, rugirrtintea mea este ca dvs, sau domnul pregedinte 
d e  sedints. s2 canfirme De bands: au iesit din sai3 urmatcarii consilieri 
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care, in  lipsa procesului-verbal, se poate cere chiar banda audio, 
care, gtiti bine, este psstrati aici, sigilat3, i n  cutii speciale. Tocmai 
pentru a fi [.In doaument in  instants. Multumesc foarte mult. 

DI.Secretar General Toma Tudor 
V i  multumim, domnule consilier. Revin la solicitare gi v3 supun 

spre aprobare procesul-verbal al gedintei din 30.08.2007. 
Cine este pentru? - 43 voturi, impotrivs ?- 1 vot (Adir V)., 

ab'Sineri? - 10 voturi (Purcsrea S, Bsleanu Dl Surulescu A, Msrigescu 
N, Giugula Dl Bergheg C, Stan I, Voicu M, Tudorache Dl B inc i l i  M). 

,. 
In sal i  sunt in acest moment 45 de consilieri. 

Domnul pre~edinte de ~edintg Mircea Valentin 
Mai Tntii, raportat la ordinea de zi, este cea care vi s-a 

comunicat. Este in  plus, pe suplimentars un singur punct gi anume: 
acordarea unui ajutor umanitar de urgent3 municipiului Tecuci, Tn 
valoare de 500.000 lei. 

Domnul consilier Antonel T%nase 
Suntem de acord cu ajutorul unianitar. La ordinea de zi, ag vrea 

s% fac o completare: propun s3 se introducs pe ordinea de zi, avind 
in vedere c i  domnul primar general a promis ca pe data de 15 
septembrie, sau la inceputul gcolii, toate lucrsrile de infrastructuri vor 
fi finalizate in municipiul Bucuregti, s3 introdl-rcem un proiect de 
hotsrare privind realizarea gi implementarea unui proiect de fluidizare 
a traficului rutier in  municipiul Bucuregti. 

Domnul Primar General Adriean Videanu 
Multumesc domnule pregedinte, doamnelor gi domnilor colegi, 
Referitor la ordinea de zi, vii rog, domnule pregedinte, s3 

supuneti aprobsrii Consiliului General scoaterea de pe ordinea de zi 
a punctelor 15 gi 34. $i referitor la propunerea domnului consilier 
general Antonel Tinase, v-ag adresa rugsmintea s3 nu il introduceti 
pe ordinea de zi. Rsmine Tn evaluarea noastrs gi I-ag invita pe 



domnul consilier sa stam de vorba pentru ca noi avem niaster-planul 
de circulatie aproape gata, in momentul de fats, care prevede<foarte 
rn!llfe rn5star-i leaat si de nrsiectele care sunt i n  imolementare si care 
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initiativa $i propunerea domnului TBnase, dar rugamintea este s3 
putem s i  'il discutam $i la nivelul Executivului. Si intr-o prima $edinta, 
in  mod fundamental, s3 putem sa TI supunem aprobsrii. 0 singura 
corectura, legat de aprecierile domnului Antonel Tsnase: 15 
septembrie se referi la cele 78 de strszi pe care le avem i n  executie 
$i v i  asigur, domnule consilier general - $i pe dvs $i pe ceilalti colegi 
- cZi, a$a cum am spus, marea lor majoritate vor fi date gata vineri-14 
$i sSmbat3-15, irtclusiv lancu de Hunedoara - la nivel de carosabil, 
Stefan cel Mare - la nivel de carosabil, Colentina $i Oltenitei, pe 
tronsoane, a$a cum am spus de fiecare data. Din acest punct de 
vedere, sa nu va face,!i gl-iji. Mul tumesc. 

Domnul consilier MSr3~escu Nicolae 
Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 1 $i 27. 

Amandous se refers , de fapt, la acela$i lucru: Stadionul National. De 
ce nu suntcreate conditiile nici pentru punctul 1 nici pentru punctul 
27 jn  primul rand pentru a se cere Guvernului Romsniei scoaterea 
unei suprafete de 52.51 3 m.p este nevoie de avizul Agentie Nationale 
pentru Sport care 'il are in  administrare, intre timp lucrurile s-au 
schimbat, in  primul rand Federatia Roman3 de Atletism nu mai este 
de acord s3 se colnstruiasca un stadion acolo, i n  al doilea rand , dupa 
ce s-au facut masur3torile pe terenul pe care i l  aveti la punctul 27 in 
diagrami, misuratorile nu corespund cu realitatea, nu incape un 
stadion cu tot ce este nevoie acolo, plus c3 Federatia nu TI mai vrea. ,. 
In al treilea rand Agentia Na'tionali pentru Sport prin actualul 
pre$edinte Octavian Bellu , care poate fi contactat, nu este de acord 
cu demolarea stadionului, iar in  al patrulea rand la actiunea legat3 de 
incheierea conventiei cu S.C. Faur S.A trebuie s3 vedem dac3 se 
respectti Legea 69, $i nu se respect3 anumite puncte deci nu este 
momentul sa discutam a$a ceva. 

Propun scoaterea acestor 2 puncte. 

Domnul Primar General Adriean Videanu 
Eu am cu totul $i cu totul alte informatii proiectul de reabilitare a 

stadionului national este $i licitat $i adjudecat, proiectul este gata, 



toate autorititile au semnat la momentul Tnceperii proiectului, nu 
putem s i  venim pe etapa de derulare a proiectului s i  spunem 
slnntem sau nu suntern de acord. PraiectuI de la ~unc tu l  27 face 
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Aeronautice, nu are nicio treabi cu Autoritatea Nationali pentru 
Sport. Prin urmare discutiile pe care eu le am avut cu Guvernul, cu 
primul-ministru gi cu ceilalti de la Ministerul Transporturilor gi de la 
Autoritatea Aeronautici sunt in sensul transferului acelui teren. Este 
numai o cerere care creazi premisa legala ca Guvernul s i  hotirasci 
daci  va da acest teren municipalititii. Dacs apar elemente 
suplimentare Guvernul poate s i  nu TI ,transfere , noi nu face altceva 
decit s i  Tndeplinim obligatia pe care ne-am asumat-o. De aceea v i  
propun s i  nu fifi de acord cu scoaterea acestor puncte de pe ordinea 
de zi. 

Domnul consilier Mirisescu Nicolae 
Eu am s3 continuu, schema pe care o aveti acolo , Tn parte de 

jos, nu contine ce este al Agentiei Nas[ionale pentru Sport, Tn planul 
de urbanism aprobat este prevszut un hotel gi o sa l i  iar aici aceste 
lucruri apar. Lucrurile nu~sunt aga cum ar trebui. Deci trebuie reluati 
discutia. 

Domnul presedinte de sedinti Mircea Valentin .. 
lncheiem discutia la acest punct, gata domnul Giugula, destul! 

PSD-ul a avut un punct de vedere , I-a exprimat! 

Domnul consilier Giugula Doru 
Nu apreciezi dunineata, domnule pregedinte cand PSD-ul are 

un punct de vedere. Vreau s i  v i  aduc la cunogtinti c i  am fost 
contactat de cei de la Faur gi ne-au spus c i  nu au cizut la nici un 
acord cu Primsria pentru semnarea acestui acord. 

Damnul pre~edinte de sedinti Mircea Valentin 
Aveti un doclument ? Astea sunt vorbe. 
Supun la vot in aceasta ordine. Supun la vot 

introducerea.. . . . . . . 



Domnul colnsilier Tinase Antonel 
Propun scolaterea de pe ordinea de zi a punctelor 9 $i 29 pentru 
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Domnul presedinte de ~edint5 Mircea Valentin 
Singurul punct pe ordinea de zi suplimentara este proiect de 

hotarare privind acordarea unui ajutor umanitar Tn sums de 500.000 
ron pentru municipiul Tecuci, veti primi p i n i  la momentul votului $i 
proiectul redactat, in  acest moment se multiplici. 

Cine este pentru i~itroducerea pe ordinea de zi a acestui 
proiect? - 45 , Tmpotriva?- 0 voturi, abtineri ?O voturi - unanimitate de 
vot u ri 

Supun la vot propunerea don-~r~ului Primar General de scoatere 
de pe ordinea de zi a punctelor 15 $i 34. 

Cine este pentru? majoritatea, Tmpotriva-0, abtineri 1 vot 
Aceste punte au fost scoase de pe ordinea de zi. 

Supun la vot propunerea domnului Marigescu Nicolae de 
scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 1 gi 27? 

,Cine este pentru? 8 voturi, Tmpotriva 26 voturi, abtineri? 8 voturi 
Aceste puncte au ramas pe ordinea de zi. 

Si ultima propunere cea a domnului Tanase Antonel de 
introducere a proiectului de hotarire privind fluidizarea traficului rutier 
Tn capitala, daca am Tnteles bine 

Cine este pentru? 9 voturi , Tmpotriva? 6 voturi, abtineri? 19 
voturi 

Acest' proieot nu va fi introdus pe ordinea de zi. 

Cu privire la propunerea de scoatere a punctelor 9 gi 29. 
Cine este pentru? 7 voturi, Trr~potrivs 21 voturi, abtineri? 6 voturi 
Acest proiect va ramane pe ordinea de zi. 

V i  rugim cereti cuvintul daca vreti s i  vorbiti, nu vorbiti din 
sali, gi nu i n  acest moment. Trebuie s3 existe o ordine a gedintei. 



Supun la viot ordinea de zi a$a cum a fost modificata. 
Cine este pentru?-30 voturi impotrivi?-0 voturi, abtineri ?-8 
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Ordinea de zi a fost aprobata. 

Domnul co~nsilier Baleanu Dorin 
Doresc sa informez Primarul General asupra unor sesizari 

facute de catre cetateni i n  legitura cu majorarea cu 50 % a tarifului la 
salubrizare de catre operatorii in  domeniu, Rosal, $i ceilalti 

Domnul pfesedinte de sedinta Mircea Valentin 
Domnul Baleanu nu la acest punct, interpelarile erau la sfir$it. 

Domnul consilier Baleanu Dorin 
Interpelarile erau la inceput, inainte de.. . . .. . . . 

Domnul presedinte de sedintii Mircea Valentin 
Nu s-a stabilit acest fapt. 

D o m n ~ ~ l  consilier Bileanu Dorin 
S-a stabilit intr-o qedinti anterioari, deci rugamintea mea este 

sa 9tiu daca a fost inforniat Primarul General asupra acestui lucru, ca 
Tncepgnd din lunla a u g ~ ~ s t  $i din luna septembrie operatorii au marit 
tariful fara aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuregti sau 
a$a cum se spunea Tn hotir irea din 2005 cu aprobarea Primarului 
General, majorare , nu indexare cu 50%. 

Domnul Primar General Adrian Videanu 
Primarul General nu a aprobat o astfel de majorare. Poate 

primarii de sector, care alJ inceput s% Ttji asume responsabilitati, 
domnul Baleanu. 

Domnul consilier Bileanu Dorin ,. 
In sectorul 3 nu cred c i  i$i asum2 raspunderea in locul 

dumneavoastri. 

Domnul Primar General Adrian Videanu 
Nu $tiu. Verficim $i vom vedea. 



Domnul prer~edinte de sedinti Mircea Valentin 
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Hstarsrii C.G.M.B. nr.15712007 

Dorr~nul consilier Giugula Doru 
Deci, revin gi ar i t  pregedintelui de gedintii cii dac8 nu gtie, 

consilierii generali pot primi sesiziri gi semnaliiri gi verbale, nimeni nu 
este obligat s3 ne semnaleze un fapt. V-am adus la cunogtinti c i  am 
fost contactat de reprezentantii Faur care mi-au spus c i  nu au ajuns 
la nicio conventie care sii pbatii fi adusii in fata dumneavoastri in 
mod legal. lar eu riispund pentru ce spun.De aceea noi nu vom vota 
acest proiect de hotirare. 

Domnul presedinte de sedinti Mircea Valentin 

Da@ o declaratie scrisi aici. Suntefi jurist domnul Giugula, nu 
merge pe vorbe. 

Supunem la vot acest proiect de hotsrare. 
Cine este pentru? 27.  voturi, impotrivii 7 voturi( Voicu M., 

CGnipurean M, Stan I, Giugula M, Tudorache Dl Mirigescu N., 
Surulescu A), abtineri- 6 vo t~~r i  (Adir V, Bumbag F,Botog L,Berghe? 
C, Ciuci M., Purciirea S) 

Acest proiect de hotiirsre nu a fost aprobat. 

,. 
II rog pe domnul secretar general sii fac8 prezenta, deoarece 

totalul voturilor nu coincide cu totalul celor declarati prezenti in sali. 
~ 

Domnul consilier Giuaula Doru 
Dorr~nule pregedinte vii rog i nc i  o datii sii respectati legea gi 

statutul de organizare al consiliului. Nu este obligatoriu sii facem 
prezenta de c i te  ori doriti dumneavoastri. Cine nu voteazii, 
rispunde. Avem o prezentii la inceputul gedintei, e primul punct la 
ordinea de zi iar dacii cineva nu voteazi e treaba lui. 

Domnul presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Cine nu voheazi, sfideaza pe toati lumea. Atunci facem vot 

nominal la acest punct. 



Domnul viceprimar Popa Griaore 
Cr rnf de =arnrd rb r nr lnrtr I I  dl !rnnesvrr\2c+r5 da ~ ~ ~ d a r ~  nbnnr lnam 

Domnul prqsedinte de sedinti Mircea Valentin 

Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotarare 
privind restaura~rea, reabilitarea, modernizarea salii de ~edinta a 
Csnsiliului General al Municipiului Bucure~ti, imsbil din Bdul 
Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 

Amendamante? 

Domnul consilier Giugula Doru 
Suntem de acord s5 ne desfigurim gedintele Ontr-un mediu 

foarte elegant, curat gi propice, dar s i  cheltuiegti un 1.700.000 de 
euro ca sa renoviim aceasti sala se gedinti mi se pare Idn pic 
exagerat. Dacii vrem s i  dam dovads de decentii, cei care nu vor s i  
apere interes~~l bucuregtenului gi vor s i  cheltuiasca un milion de euro 
pe trei scaune gi doui  microfoane, nu au decat s i  voteze gi propun 
ca acest vot s i  TI facem nominal. Cu UQ milion de euro putem s i  
construini un bloc pentru cetitenii defavorizati. 

Domnul consilier lovici Victor 
M i  bucuri atitudinea colegului nostru de la PSD ,sunt de acord 

cu el, atunci s i  scoatem gi imobilul UNITER ca dam 3 mil. euro ca s i  
se desfigoare nigte gedinte cand am dat atatia bani la teatru. Avem 
alte prioritsti, imi pare r i u  pentru invitatii nogtri care au venit aici, dar 
nu suntem de acord nici cu imobilul cump3rat pentru 
UNITER.MuItumesc. 

Domnul coneilier Oprisan Ion 
A 

In momentul de fat3 cred c i ,  Consiliul General al Municipiului 
Bucuregti are nevoie de o Primarie consolidat3 gi nu de o 
implementare a unui milion gi jumitate de euro intr-un punct de la 
etajul trei care poate pica maine gi nu se mai intampli nimic in  urma 
unui cutremur. lar milionul jumatate I-am pierdut degeaba. Existi un 
proiect de consolidare a cladirii care se numegte P.M.B. Exista o 



expertizi f i c u t i  de ingineri de prestigiu din Municipiul Bucuregti. 
Expertiza spune consolidare imobil de patrimoniu P.M.B. i n  momentul 
de fat5 sa baae 'in cansolidare P.M.B si suntern de acord si cu 6 
[ m a  cl anrlrn~rrr2rl nPnPrr r n sass ~ X F !  C ~ ~ S I I I I I  e)lec:en~a W ? T ( i i r  k / l  ilsirok li  

consilieri'ai municipi;lui Bucuregti. 

Domnul Prirnar General Adrian Videanu 
Domnule pregedinte, stimati colegi, pentru informarea 

dumneavoastri ciorecti gi s i  puteti s i  luati o decizie 'in cunogtinti de 
cauzi pentru c i  din picate constat c i  nici micar nu s-a citit proiectul 
de hotarare de consiliu, se spune clar, pentru restaurarea, 
reabilitarea gi modernizarea sslii s-a estimat o valoare totals de 
3.400.000 RON , adici  809.000 euro, detaliati On anexi. Este un alt 
aspect pe care vreau s i  vi-l spun, stimati colegi, procedura de 
demarare a oricirui proiect este prevszuti de lege, este un studiu de 
fezabilitate care adopti nigte indicatori tehnico-economici 
aproximativi, ca sa poti s3 demarezi proiectul respectiv C.G.M. B 
trebuie s i  aprobe indicatorii tehnico economici care sunt maximali, 
dupi  care se trece la faza de proiectare gi valoarea aproape real3 a 
acelui obiecl:iv este stabilits de proiectul tehnic gi de detaliile de 
executie ale acelui proiect. Valoarea finals o vom gti Tn momentul 
licitatiei, in  functie de ofertele pe care le vor face cei care vor 
participa la licitatie. Aceasts este procedura de demarare a oricirei 
investitii pe care cu tot respectul ar fi trebui s3 o gtim pan% 'in 
moment~ll de f a t i  pentru c3 am aprobat proiecte de miliarde de euro 
Tn aceasts sal i .  Proiectul de consolidare a P.M.B. este un proiect cu 
finantarea B inc i i  Mondiale care se deruleazi sub coordonarea 
Ministerului Transporturilor ca autoritate de management On materie gi 
solutia adoptatii Tn comisia Tehnics Economic3 CTE rrlir~isterului 
Transporturilor nw va viza r~ici un fel de consolidare i n  interiorul 
cladirii P.M.B. gi nu va afecta, sub nicio formi nicio incipere a P.M.B. 
S-a adoptat o solutie moderni care nu face altceva decat izoleazs 
clidirea printr-un sistem de amortizoare, este o solutie pe care 
tehrricienii gi specialigtii 'in domeniu au adoptat-o cu alte cuvinte orice 
investitie 'in interiorul P.M.6 nu va putea fi afectats de procesul de 
consolidare gi nu va pune Tn pericol investitiile pe care le facen~. 
Aceste lucruri le-am avut Tn vedere. Am tinut s i  v i  aduc la c~lrent 
aceste preciziri ca dumneavoastri s i  gtiti gi s3 puteti vota 'in 
cunogtinti de cauzi. V3 multurnesc. 



Domnul consilier llie Romeo 
Domnule Primar, ag avea o observatie, o Tntrebare gi dn functie 

d e  r5s~nunsul dumneavoastra un amendament. gasimul Iucru esfe 63 
me rar~rl1r5 t z a y = ~ l b  r-% N L I P " P ~  3 ~ 5 ~ 3  amar np wwme e;P nann~aslt" C:rn@\r'n - 
sau ne gindim noi cu totii sa transformam aceasta sala Tntr-un loc de 
munca pentru un adevarat Parlament numarul 2 al Rominiei, avind 
Tn vedere c3 suntem cel mai numeros consiliu din cele existente Tn 
Romania , consider ca aceste conditii de munca ar trebui sii fie 
ridicate la standardele apropiate de ale Parlamentului Romsniei. Din 
acest motiv I-ag Tntreba pe domnul Primar, pentru c3 din expunerea 
de motive nu rezulta foarte clar data On acest proiect de investitie, de 
amenajare, modernizare, sunt prinse cheltuieli legate de dotarea 
niinimala pentru exercitarea dreptului de vot sub forma electronics gi 
daca formularele pe care noi le vedem maldiire de hirtie ar putea fi 
Tnlocuite sub forma de mesaje electronice pe nigte laptop-uri Tn fata 
consilierilor generali iar votul gi dezbaterile s2 se desfiigoare Tn 
conditii civilizate. Daca raspunsul este pozitiv.. . . . . . . 

Dornnul Primar General Adriean Videanu 
Da, domnule consilier general, inclusiv posibilitatea de a 

transmite on-line, in  beneficiul cetstenilor municipiului ~ucuregti  
gedintele noastre de consiliu. 

Domnul consilier llie Romeo 
Multumesc, nu mai am amendament. 

Domnul consilier Adi r  Victor 
Domnule pregedinte eu cred c3 trebuie s2 TI retragem pentru c3 

nici un consilier din acest consiliu , sii zicem cu excep'[ia meal nu are 
studiul de fezabilitate atagat la acest proiect de hotsrare. Daca colegii 
mei ar fi avut studiul de fezabilitate atagat la acest proiect de hotsrire 
probabil ca nu ar mai fi aparut aceste neTntelegeri Tn consiliu, eu i'l 
am, are 26 pagini, este destul de detaliat, acum este discutabil dacii 
at i t  costa un fotoliu prezidential, atita un fotoliu de secretariat, dar 
eu vS rog s2 TI retrageti de pe ordinea de zi , sa multiplicati acest 
studiu de fezabilitate gi On cunogtinta de cauza , Tn gedinta urmatoare 
sa se introduca pe ordinea de zi. Pentru cii acum se voteaza dupa 4 
pagini care le formeaza acest proiect de hotarire, nu dupa cele 32 de 



pagini pe care le a'm eu cu studiul de fezabilitate. Este opinia mea,ca 
sZi 'TI retrage,[i tocmai i n  ideea de studiu. 
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Domnule Primar sunt de acord cu ce ati spus dvs gi cu ce a 
spus colegul Ad& cu studiul de fezabilitate, dar avem o problema, 
studiul de fezabilitate nu este cel mai elocvent, pentru c3 Tn momentul 
i n  care te apuci gi faci o lucrare in  baza unui proiect, o sa vedeti ca 
constructorul gasegte lucrari neprevazute. Parerea mea ca nu ne 
trebuie in momentul de fats. Ce are sala asta? Lasati posibilitatea 
urm~torului consiliu, daca considera ca o prioritate, cei 35 care vor 
veni sa igi faca 'in urmatorul mandat. Nu vad ca o prioritate sa 
moderniziim sala. Putem sa facem altceva cu banii aia, chiar gi 
800.000 ... . 

Domnul Prirnar General Adriean Videanu 
Domnul Stan, sper sa nu dezamiigesc consilierii generali, dar 

nu pentru dumneavoastra vreau s3 fac sala, va rog s3 m2 iertati, dar 
pentru aceasta institutie gi pentru Institutia Prefecturii, care Tmpreuna 
functionam Tn acest imobil gi care avem nevoie la diverse intslniri, 
manifestari, sigur ea va functiona gi ca sala de gedinte de Consiliul 
General gi ca sa~lii de gedinte pentru consiliul prefectural, deci va 
amortiza investitia. imi pare rsu, nu am vrut sS fac un cadou 
actualului Consiliu General. Am considerat ca este util s3 cream 
conditiile, astfel Oncat sa putem, On deplina transparent3 fat3 de 
bucuregtean. Bucuregteanul sa gtie aportul fiecarui consiliu general 
prin transmiterea on-line a gedintelor noastre, sS avem un vot 
electronic, astfel incat societatea civil3 s3 poata s3 publice, aga cum 
se intampla gi la Parlament votul fiecarui consilier general, aportul pe 
care I aduce, este firesc sa cream aceasti posibilitate de 
comunicare cu bucuregter~ii. Legat de ceea ce a solicitat domnul 
consilier general Ad&, dumneavoastra cum ati putut sa intrati in  
posesia studiului de fezabilitate? E intrebare retorica, gi ca 
dumneavoastra multi alti consilieri de ce nu fac acest l uc r~~ .  Stimati 
consilieri, sunt comisiile de specialitate in  care executivul P.M.B are 
dispozitie sa va stea fiecaruia dintre dvs. la dispozitie cu toate 
informatiile de care aveti nevoie, din piicate acest lucru nu se 
intampla, pe cale de consecint8, domnul consilier general, putem sa 



91 aminiim, dar data viitoare vom fi 'in aceiagi situatie. V% asigur, am 
%%cut acest experiment cu foarte multe proiecte de hotariri de consiliu 
aene~gl Am ail-lns 'in aceiasi sitanatie De aceea r~~agrnintea mea e s% 

Dorrlnul consilier Giugula Doru 
Domnilor colegi gi doamnelor colege, ag fi avut un singur 

amendament de facut , i n  urma interventiei domnului Primar General, 
cu tot respectul, voi face trei. Este o vorb% 'in popor ,,Daci ticeai 
'intelept rimineai!" Punem ghilimelele gi folosim persoana a II a 
plural. Dac i  considerati c i  aceasti sal% este multifunctional3, nu 
vedem de ce s% dea C.G.M.B bani, pentru activitafi ce nu pot fi 
decontate 'in fata Curtii de Conturi gi folosite de Prefecturi. Doi, c5nd 
dvs. spuneti c% 'in caietul de sarcini se fac prevederi maximale, atunci 
explicati-ne gi nou i  de ce pasajul Basarab a costat 60 rnil. aprecieri 
maximale gi acuni cost% 240 rnil.. Trei, v% rugim s% constatati c i  v% 
aflati 'in sala consiliului general ca invitat gi nu vrem s% fim tragi de 
urechi. V% multumesc. 

Dorrlnul Primar General Adriean Videanu 
Satima.ii colegi consilieri generali, niciun proiect ai cirui  indicatori 

tehnico-economici sunt depagiti, nu poate fi finantat de catre primiria 
capitalei. Sunt situafii justificate, c ind apar intervenfii suplimentare 
fat% de ceea ce s-a prevazut Tn proiect gi venim in fata consiliului 
general, ceea ce nu este cazul 'in momentul de fat%. 

Dorrlnul pre~edinte de sedinti Mircea Valentin 
Propun s i  trecem la vot. Supun la vot incheierea dezbaterilor la 

acest punct. 

Domnul consilier Giuqula Doru 
Propun ca la acest proiect s% votim nominal. 

Domnul presedinte de sedints Mircea Valentin 
Am spus s% inchidem mai in t i i  dezbaterile gi apoi trecem la vot. 

Supun la vot propunerea de vot nominal. Deja a durat prea mult 
discutia la acest punct gi mai aveni 'inci 33. 

Domnul consilier Opr i~an Ion 



Domnule primar, dac i  mai aveti zambete ironice la adresa 
consiliului, vB propun urmitorul lucru: sS treceti in  spatele ugilor 

vB cereti scuze, vB votez proiectele. 

Domnul presedinte de ~edinta Mircea Valentin 
Domnul consilier votati proiectele municipalititii, nu ale unei 

persoane. Nu votati nigte persoane, ci votati pentru cetateni. 

Domrlul Pritpar General Adriean Videanu 
~ ~ m b e t e l e  nu pot fi ironice. VB apreciez Tntru-totul. 

Domnul presedinte de sedints Mircea Valentin 
Supun la vot propunerea de retragere acestui punct, propus2 

de domnul Ad'ir. Cine este pentru? - 6 voturi (AdTr V, Meran D, 
Bileanu Dl TSnase A., BincilZi M, Purcirea S.), Tri-~potrivS? - 24 
voturi, abtineri? - 5 voturi (lovici V, Stan N, Bumbag F, Marinescu, 
Bergheg C.). 

Deci, acest proiect a rimas pe ordinea de zi. 
Propun procedura de vot nominal. Cine este pentru? - 12 

(Mirigescu N, Stan I, Giugula D, Tudorache Dl Voicu M, Surulescu 
A, Cimpurean M, Radu M, Dumitrescu V... . . . ..), Tmpotrivi? - 5 
voturi, abtineri? - 26 voturi. 

Aceasti pro~punere nu a *trecut. 

Supun acest proiect la vot, in  varianta obignuiti. 
Cine este pentru? - 27 voturi, Tmpotrivi? - 9 voturi (MSragescu 

N, Stan I, ~ i u g u l a  Dl Tudorache D, Voicu M, Surulescu A, 
Cimpurean M, Bumbag F, BSleanu D), abtineri? - 7 voturi (AdTr V, 
Oprigan I, Ciuci M, Botog L, Purcirea S, Meran Dl Bincila Mihai). 

Acest proiect de IiotSrire nu a fost adoptat. 
Nu este - rnajoritatea celor prezenti. Deci, acest proiect de 

hot i r i re a fost adoptat. Nu, nu a trecut. Conform secretarului 
general, acest proiect a trecut. 

Domnul consilier Giuaula Doru 
Semnalez domnului prefect aceasti ilegalitate gi rog s i  aiba in 

vedere s i  nu dea aviz de legalitate la un asemenea abuz. 



Domnul consilier Tanase Antonel 
Domnul Tudor Toma, secretar general al municipiului Bucuregti, 
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consilierilor locali Tn funcfie, ceea ce Tnseamna 28 de voturi. lar la 
numaratoare pentru au fost 27. imi pare r8u - acest proiect nu a fost 
adoptat. Daca dvs, domnule pregedinte, va pronuntati t o tu~ i  ca este 
adoptat, noi pe aceasta baza vom ataca. 

Domnul presedinte de sedinta Mircea Valentin 
Ramine ca nu a fost adoptat. 
Trecem la punctul 3 - proiect de hotarire privind aprobarea 

studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econornici 
pentru obiectivul de investitie ,,Ansamblul fintina Lira Esedra 
spafiu verde, sistem de irigatii, sistem de iluminat". 

Propuneri qi amendamente. 

Domnul consilier Purcarea Sorin 
Domnule piregedinte, am o simpla propunere. V-ag ruga ca la 

fiecare din proiectele de hotarare pe care le supuneti adoptsrii, 
Tmpreuna cu dorlnul secretar general, dupa o consultare, s3 
specificati numirul de voturi necesar pentru adoptare, pentru a nu 
avea divergentele de la punctual 2. 

Domnul presedinte de sedinta Mircea Valentin 
De aceea am gi spus sa se spun3 numsrul de voturi qi nu 

majoritatea. 

Domnul consilier Purc3rea'~orin 
De exemplu acum, ati supus dezbaterii punctul nr.3, spuneti c3 

pentru adoptarea acestui proiect de hotarsre ar fi necesare 37, sau 
28 de voturi. 

Domnul consilier Giuqula Doru 
Doamnelor +i dorlnilor colegi, v i  aduc aminte c i  gi Tn raportul 

de specialitate Si i n  documentele de la acest punct, rezulta ca acest 
proiect a mai fost pe ordinea de zi qi a fost respins. Nimic din ceea ce 
au constituit motivele de respingere anterioare nu a fost schimbat, nu 
a fost modificat, in  aga fel incst sZi avem temei s2 trecem acest 



proiect de hotarslre. Grupul PSD nu va vota aceasts cheltuiala inutili 
Bn spatii vermi, fsntini csntatoare sau mai 9tiu eu ce la aceasta ora. 

i 3nmn1  ai nracad1n9n cnr(ln9j. h \ /c~rra~  \ P ~ b a n t ~ o s ,  
W "  I . , ,  0 - I  p r  - , yw- r , *  ,." --r y u - . . r e - .  r u . . .  rru- b -.-.--*. . 
Trecem la vot, i n  acest caz. 
Cine este pentru acest proiect de hotiirsre? - 33 voturi, 

impotrivs? - 6 vdturi (Mar29escu N, Stan I, Giugula D, Tudorache Dl 
Voicu M, Surulegcu A), abtineri? - 5 voturi (Tsnase A, Purcsrea S, 
Baleanu Dl Ciucii M, loan A). 

Acest proiect de hotarsre a fost adoptat. 

DI.Secretar General Toma Tudor 
Mentionez cii sunt prezenti in  sal3 46 consilieri Tn acest 

moment. 

Domnul pre~edinte de sedinta Mircea Valentin 
Trecem la punctul 4 - proiect de hotarare privind 

concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apaflinind 
domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent 
imobilului din Calea Victoriei nr.56, sector I, in suprafala de 375 
m.p, necesar extinderii unui hotel. , 

Punctul 4 necesits o majoritate de dous-treimi din num3rul 
consilierilor in functie. Propuneri sal-r amendamente. 

Domnul consilier Opri~an Ion 
A 

Inca odata intreb: care este hotsrsrea Consiliului General al 
Municipiului Bucuregti care a facut separarea domer~iului public de 
domeniul privat 9i va rog frumos s3 mi-o dati ca numar, s3 o studiez. 
Doi - sunt de acord cu concesionarea dac3 se pune un articol: 
trecerea din domeniul public i n  domer~iul privat, i n  vederea 
concesion3rii.. . 

Domnul consilier Giuqula Doru 
Acest proiect a mai fost respins de consiliul general de patru ori 

psn3 acum. V3 rugam sii dati dovada de consecvent3 9i sa terminati 
cu manglele, i n  ghilimele, ca s3 copiez un clasic in  viata. 



Domnul Primar General Adriean Videanu 
Domnule pregedinte, stimati colegi, pentru ca, Tmi cer scuze, nu 
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Fundatiei Elias pentru extinderea hotelului Continental cu un loc de 
parcare pentru a putea aduce hotelul Continental la nivel de cinci 
stele. Vroiam s2 v2 dau aceasta informatie ca s2 o gtiti fiecare dintre 
dvs. 

Domnul consilier Giugula Doru 
Dorrlnule primar, eu am citit acest proiect gi nu am vrut s3 fac 

aceasta mentiune. Vreau sa va anunt ca pe rolul instantelor de 
judecata exist3 o serie de litigii ale Academiei Romine Tn ceea ce 
privegte patrimoniul. Am documente din care rezulta c8 Academia 
Romina uzurpeasa drepturi de proprietate p'rivata. Unul dintre acesta 
este constat chiar gi la hotelul Continental. Acest hotel Continental nu 
figureazi Tn actul de 'infiintare al Academiei Romine din 1948, 
Monitorul Oficial nr.260. Deci, aveni probleme cu aceasta discutie. 
Doar gtiu - c i  am avut probleme cu ei. 

Domnul consilier AdTr Victor 
Referitor la acest proiect, eu nu am gasit rliciun document Tn 

proiectul care ni s-a pus la dispozitie: care este legatura Tntre 
Academia Roman8 gi Fundatia Elias. Deoarece, studiind aceste 
lucruri am constatat: contractul de Tnchiriere este facut Tntre 
proprietara, Fundatia Elias gi SC Continental pentru 25 de ani gi 
scrie, ma rog, redeventa. Dar, nu am gasit nici un document A care s i  
scrie: Academia R o m i n i  este parte, sau fundatia este ... In acest 
sens, nu am gasit. Ce se Tntimpla? Noi lu2m hotiriri le pe acte. Eu 
am vizut un certificat de urbanism al lui SC Continental pentru 
extindere hotel, cel putin a9a scrie, data tin eu minte bine, ca scria Tn 
certificatul de urbanism. Nu am v2zut un act prin care Academia 
Romina este parte, cum ar veni, cu Fundatia Elias. Deci, cui dam? 
Dam fundatiei? Dam Academiei? Darn Continental SA? Este o 
problema aici. Domnul pregedinte, care este cu pregatire juridical 
avocat, poate s3 ne I3mureasc2 mai bine. 

Domnul Primar General Adriean Videanu 
Deci, la documentele proiectului domnule consilier general, 

avem declara,[ia notariala a domnului academician Stanescu, prin 



care ne spune c i :  Academia Romini,  prin fundatia familiei Elias, 
este proprietara intregului imobil identificat Tn Bucuregti, Calea 
i/ i~Q.k~rioi nr 156 o ~ r t n r  
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Avem o structurii, un proprietar care a cerut o concesiune. DacZi 
lonescu Petre ne cere o concesiune, nu stau sS ma duc s3 v3d cine a 
fost tat31 lui lonescu Petre. Eu vorbesc cu persoana fizicZi, sau cu 
persoana juridics, 

Domnul consilier Giugula Doru 
Domnilor colegi, este foarte limpede cZi dornnul primar incearci 

sa ne Iarnureasci gi contribuie la clarificarea adevZirului. Dar, atata 
timp cat noi ridicsm sernne de suspiciune cu privire la proprietar, va 
aduc la cunogtinti Tnsugi domnul Bogdan de la Academia Roman2 
are plingere penal3 pentru fals gi uz de fals, prin fundatia Academia 
RomanZi. S-ar putea ca aceasts Academie RomanZi, care nu scrie 
titulara aici Tn document, s3 fie fundatia Academia Romans Tmpreuna 
cu Elias. Deci, pentru acest motiv, vor rog, inc3 odats, sZi nu votati 
acest document, sa cereti acte doveditoare gi cand v3 clarificati, nu 
avem nimic Cmpotriva sZi facem un act legal. 

Dornnul presedinte de sedintZi Mircea Valentin 
Pe acest teren, primaria va lua de la un concesionar o sumi de 

bani. Cine este, cine va fi, cum se va chema, dac3 va cagtiga Tn vreo 
instants - nu este relevant pentru noi. Facem discursuri politico- 
juridice gi nu suntem de folos - psrerea rnea. 

Propun sZi inchidem dezbaterile. 

DI.Secretar General Toma Tudor 
A 

In sal i  sunt 47 de consilier prezenti Tn acest moment. 
Am s3 rog, din partea Secretariatului, dous persoane sZi faca 

numSrZitoarea. 

Domnul presedinte de sedintZi Mircea Valentin 
Avem ame!ndamentul domnului Oprigan la acest proiect. 

Domnule Oprigan, i l  puteti reformula; nu a fost destul de clar 
exprimat. 



Doninul consilier Opr i~an Ion 
Se aprob3 trecerea din domeniul public in domer~iul privat a 

suprafetei de teren situats i n  strada. .. , nr ... , din domenliul public in 
domeniul privat, i n  vederea concesion3rii - acesta este un singur 
articol. 

Domnul pre~edinte de ~edints  Mircea Valentin 
Don-mule Oipripn, eu inteleg c3 chiar este in  domeniul privat. 

Nu facem un lucru inutil? Aceasta este la cuno9tiinta mea. DacS m2 
inSel, sS ne spunii Directia de Patrimoniu. 

D o m n ~ ~ l  Prirnar General Adriean Videanu 
Haideti s3 Ismurim $i acest aspect. 

Don-~nul consilier Oprisan Ion 
Domnul Primar General Traian Basescu a emis o dispozitie, pe 

care a inaintat-o c3tre cei 6 primari de sectoare, in vederea 
inventarierii terenurilor publice ~i private ale municipalitatii. In  acest 
moment, Prim3ria Municipiului BucureSti nu are aceasts inventariere. 
Eu, spre apsrarea dvs, spun acest lucru. intrucat nu s-a facut la 
sectorul 5, nu s-a fscut la sectorul 3 $i nu 9th la care sector nu s-a 
niai f3cut. 

Domnul Primar General Adriean Videanu 
Haideti s3 v3 dau informatia complet3. Am inteles $i v3 

multumesc per~tru preocupare. Plecati de la legea patrimoniului, care 
distinge foarte clar c3: acolo unde nu este domeniul public, este 
domeniul privat, iar patrimoniul municipalitstii este inventariat integral 
astszi, cu exceptia sectorului 5, care nu ne-a transmis $i conform 
deciziei Cuflii de Conturi o sEi intabul3m1 o s3 inaint3m catre 
Guvernul Romsniei s3 emit3 o hotst-&-e de Guvern CIJ stabilirea 
patrimoniului municipiului BucureSti fsr3 sectorul 5 - aceasta este 
situaG[ia. 0 sa facem acest lucru. Dar, v3 rog sS re,[ineG[i: avem directii 
executive, avem confirmarea, este proprietate privat3 a municipiului 
Bucure~ti, se poate face acest lucru fsrs nici un fel de probleme. 
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Domriul consilier Opr i~an Ion 



,. 
II retrag. 

Domnul ~resedinte de sedinti Mircea Valentin 
Vi-l retrageti. Deci, domnul Oprigan 'igi retrage amendamentul. 
Supun la vot proiectul de hotirire, Tn integralitatea sa. Cine 

este pentru? Suritem la vot, domnule Tinase. 

Domnul consilier Tinase Antonel 
Vroiam s i  introduc urmitorul amendament.. . AvGnd in vedere 

suprafata - acum citesc din avizul Comisiei Juridice - era oportuni 
organizarea unei licitatii. De ce 'i'l d i m  f i rs  licitatie gi nu prin licitatie? 
Deci, amendamelntul este: cu licitatie. 

Doninul pre~edinte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Este avizul Comisiei Juridice. R imine valabil ace1 aviz. Supun 

la vot proiectul de hotarire aga cum a rimas. Ati propus un 
amendament, sau este o observatie? Domnule Tinase, nu v i  
exprimati clar. 

Domnul consilier Stan Ion 
Eu am completat propunerea dorr~nului Oprigan - s i  apari gi 

notiunea ,,cu licitatie". De ce nu faceti gi propunerea aceasta? - cu 
licitatie, nu f i r2 licitatie. 

Domnul preaedinte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Nu se pot propune modificiri Tn timp ce votim un proiect, 

domnule Tinase. 
Deci, supun la vot acest amenedament al domnului Tinase - 

s i  se fac i  cu licitatie, aceasti proceduri de concesionare. Domnul 
Tgnase I-a formulat. 11 supunem la vot. 

Cine este pentru acest amendament? - 13 voturi ((Mirigescu 
N, Stan I, Giugula Dl Tudorache Dl Voicu M, Surulescu A, 
Campurean M, TAnaseA, Botog.. . ), Tmpotrivi? - 14 voturi, abtineri? - 
12 (AdTr V, Moise D, Oprigan I, lovici V, Meran D.. . ). 

Acest amendament nu a trecut. 

SI in1 In la lint nrni~rtr 1 1  C ~ P  hntjr5ir~ nr 4 Pn int~nralitatea ca Am - 
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Cine este pentru proiectlsl de hoQir5re privind 
concesionarea, BSr2 licitatie publie2, a unui tearen apaqipaand 



domeniului privat al rnunicipiului Bucuregti, situat adiacent 
imobilului din Calea Victoriei nr.56, sector 1, in suprafafa de 375 
m.p, necesar extinderii unui hotel? - 29 voturi, Tmpotrivs? - 8 
voturi (Msrsgescu N, Stan I, Giugula Dl Tudorache Dl Canipurean M, 
Tsnase A, Bsleanu D, loan A), abtineri? - 5 voturi (Botog L, Bumbag 
F, Purc3rea S, Meran D.,Ciucs M.). 

Acest proiedt de hotsrare nu a fost adoptat. 

Trecem la urmstorul proiect - Proiect de hotirare privind 
cumpararea imobilului situat in Bucuregti, str.George Enescu 
nr.2-4, sector 1, compus din construcfie (subsol, parter, etaj, 
mansarda, garaj ~i o spalatorie) ~i teren in suprafati de 520 m.p. 
cu destinafia de clidire administrativa. Acest proiect necesits 
dous - treimi. 

Propuneri gi amendamente. 

Domnul consilier lovici Teodor 
Propun s3 nu votiim acest proiect de hotsrare; a mai fost 

respins de mai multe ori. Avem posibilitatea sii d3m f~~ndatiei 
UNITER spatii cu alt3 destinatie 'in centrul istoric. Nu trebuie s i  
cheltuim 3 milioane EURO pentru un sediu de fundatie. Putem s3 
facem cu banii altceva. V i  multumesc. 

Domnul consilier Bumbas Florin 
Ag vrea s3 gtiu, pentru ca nu am reugit s3 aflu: tit este costul 

pe metrul p3trat al acestei clsdiri. Poate s3 'imi r%spunds cineva? 

Domnul Ion Caramitru - director UNITER 
Bun3 ziua, stimati domni gi doamne consilieri, domnule primar 

general, 
Sunt Tntr-o situatie foarte delicats. Nu sunt un vorbitor bun, 

pentru ce am eu de ap3rat. Sunt, a9 spune, un debutant 'in asemenea 
dispute pe care nu le cunosc dinsuntru. Eu vin s3 v3 spun doar dous 
lucruri - gi cu aceasta plec gi maestrul Beligan, care ma 'insotegte, 
poate s3 spun3 ,,dall sau ,,nu1', 'in felul domniei sale. Eu reprezint aici o 
comunitate, poate cea mai mica comunitate profesionals din 
Rnrnsnia - cnrnl~oitatea oatmenilor rie teatn-I c1~arinz8nd Tn ea nu 

?. . 1 
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care fac criticd ka t ra l i  - nu depsgegte in  momentul de -fat3 in 
Womilnia cifra de 2000 - 2200 persoane. De altfel, toti artigtii 



profesionigti din Romsnia, cei care aduc, au adus gi vor aduce o 
imagine buns, frumoass tsrii, nu depsgegte, inclunzsnd aici chiar gi 
orchestrele cele rnai mici, tarafuri sau eu gtiu orchestre populare, nu 
suntem, ca artigti profesionigti, mai mult de 12.000 de oameni Tn tara 
romaneasca. Aceasta inseamns 0,00 ... cat la suta din populatia sde 
23 milioane. Avem, Tnss, Tn spate o traditie, o glorie, un serviciu 
permanent fscut Romsniei pi ca, s3 spun aga, ,,un portret de fum", 
dacs cuvsntul nu este prea pretios, a profilului nostru national. Lucrul 
acesta s-a confruntat deseori Tn lume la marile festivaluri, peste tot. 
Despre teatrul romsnesc se vorbegte ca despre o exceptie, ca despre 
un domeniu pe care romsnii il domins cu autoritate Tn Europa gi in  
lume. V-ag putea spune c3 dups '89 gi pan3 astszi, dupa ce 10 ani, 
Tntre 79 gi 89, teatrul romsnesc a fost arestat la domiciul, nu am mai 
putut merge in  lume cu marile noastre spectacole. i n  acegti 18 ani, s- 
au desfagurat peste 8.000 de turnee internationale, cu un succes 
nebun. Dacs ag adsuga gi cinematografia - astazi este premiera 
filmului care a luat premiul cel mai mare posibil pentru Romsnia, 
putem vorbi de o exceptie in  regula comuna a aprecierii a ceea ce 
inseamna munca, talentul gi daruirea. Ma intorc la ce aveti de votat 
astazi. Acum 18 ani, aceasta cladire care apacinea gospodarieit de 
partid, in  care locuiau Nicu gi Zoe,Ceaugescu, in care nu era voie s3 
se treacs pe trotoarul pe care era plasatii, a fost, prin efectul 
revolutiei din 89, data, ca gi alte clSdiri, unor fundatii de exceptie, 
unor organizatii profesionale, unor partide, dacs nu rns Tngel, care 
reveneau in  viata publics. Tn 18 ani, UNITER-ul gi-a csgtigat renume 
gi Tn tars, un prestigiu foarte bun, ag putea ss spun. Nu pot eu s3 ma 
laud prea mult. Am devenit pentru tars de utilitate publics incs din 
anul2000. De 17 ani suntem - ag putea s3 spun - singura uniune de 
utilitate publica din Romania. Suntem membrii a tuturor organizatiilor 
inter~iationale, fie c3 sunt Tn cadrul Consiliului Europei, fie al Uniunii 
Europene, fie Tn retele create de institutiile de prestigiu. Organizsm 
gala premiilor UNITER, care este, ati vszut, panagul existentei 
noastre gi care aduce Tn Romsnia foarte multi straini gi foarte 
.frumoase aprecieri. Ne ocupam de tineri gi nu in  ultimul rand, poate 
chiar i n  primul, de batrsnii nogtri artigti. Data I-ati intreba pe maestrul 
Beligan ce pensie are, v-ar apuca frica. Pensiile artigtilor abia acum, 
nrin afnrf.1 ~ r i l ~  ne c a r @  I IhllTFR-I I! lp-a f3r1 ~t nartirinsnd ne rle-n n a r t ~  
Y- I I 
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care adauga 50% artigtilor profesionigti, membrii de uniuni de . 
creatori, care pot sR gireze, sa garanteze calitatea lor profesional3, o 



sa. aflati c i  ne ocupsm de acest lucru. Ducem voluntari gi prieteni la 
batrinii artigti, pe care nu vreni sa Ti deconspirsm ca figuri triste dupa 
gloria pe care au trait-o. Se duc, ii ingrijesc, ii hriinesc, se duc s i  le 
fac3 piata, le taie unghiile, le fac servicii juridice - aceste lucruri sunt 
acolo, in  aceasta cladire, pe care, ag putea sa spun, am exorcizat-o. 
Pentru aceasti comunitate, care, cel putin pentru Bucuregti, 
reprezints peste 70% din membrii nogtri, 2000 de oameni in  aceasta 
uniune. Bucuregtiul este capitala teatrului rominesc. Aici sunt 18 
teatre dramatice - gi circul este membrl~, prin reprezentantii lui i n  
uniunea noastri. Cel mai important gi cel mai de referinti, ca s i  zic 
aga, centru teatral european. Vom avea in  noiembrie a doua editie a 
Festivalului national de teatru pe care '11 giram gi care a devenit 
international. Bucuregti-ul se transforma pe z i  ce trece in  capitala 
mondiala a teatr~~lui. Pentru aceste servicii pe care le facem gi pentru 
c i  avem nevoie de acest sediu i n  care locuim de 18 ani, v i  rog 
respectuos, i n  numele colegilor mei gi i n  numele teatrului national, s3 
accepta,[i aceasta initiativi. V i  multumesc. 

Domnul Radu Beliqan 
Eu I-am insotit pe directorul meu, nu ca sa pledez cauza, ci ca 

s i  profit de aceasta imprejurare ca s i  v i  spun c2 am o mare stima, 
un mare respect gi o mare admiratie pentru munca dvs. SB imi dati 
voie sii v i  spun o scurts istorioara. Un c3litor care trecea prin Franta 
secolului al XIII-lea, a intilnit la o incruciqare de drumuri trei oameni 
care impingeau cu mare greutate trei roabe pline de pietre. Curios 
pentru ce car i  aceste pietre, s-a adresat pe r3nd celor trei. Primul i-a 
spus: trudesc din zori gi pans in  noapte pentru nigte franci mizerabili. 
Al doilea: nu ma pling de munca asta grea, am o nevasta bolnava gi 
nigte copii f l iminzi  gi trebuie s i  Ti hrinesc. lar al ,treilea a spus: ce 
fac? Contribui gi eu la ridicarea Catedralei din Chartre. De multe ori, 
In niomente de- depresiune, mB gandesc la aceasti istorioara. Chiar 
data nu avem puterea SZI inilt3m astazi operele pe care le visam, 
avem aceasti consolare, aceastii bucurie, asemenea acelui truditor 
din secolul al XIII-lea - c3 putem c2ra pietrele gi neteza terenul 
pentru viitorii constructori ai catedralelor. Dvs faceti aceast3 munc3 gi 
o facefi cu succes. Eu stau l ing3 Calea Mogilor gi pot s3 v3 spun c3 
slrnt rnandt-11 s i  a nZsesc: - scum pe ea pentru c2 este unul din cele mai 
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vrut sa vB spun: este foarte important ce faceti gi m i  bucur c3 ne-a 
intilnit aici, ca s% aflati gi ce facem noi, artigtii. 



- Aplauze - 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnule pregedinte, doamnelor $i domr~ilor colegi, 
Sunt obligat s i  v i  dau cateva date - pentru c i  s-a pus aceasti 

Tntrebare. Practic, gi investitia imobiliari, dar ceea ce noi vom face 
astizi nu este numai o investitie imobiliari, investini in  cultura 
municipiului Bucuregti. Din cei 2000 gi ceva de membrii ai UNI-TER- 
ului, peste 1400 sunt bucuregteni, sunt din acest orag. Retoric ag 
Tntreba: vrea cineva ca UNITER-ul s i  se duc i  la Sibiu, sau la 
Timigoara? Eu nu cred. Dar, $i imobiliar, v i  spun: sunt 1057 m.p 
suprafati desfigurati gi 520 m.p de teren. La preturile medii, 
curnuland, ajunge undeva la 1400 EURO pe metrul pitrat - 
rezonabil. Comisia de negociere a primiriei capitalei a negociat de la 
3.800.000 la 2.243.000, aga cum rezulti din raportul de specialitate - 
gi eu zic c i  a fost o negociere foarte buns. Dar, nu neapsrat trebuie 
s i  privim acest lucru ca o investitie imobiliari. Cred c i  este o gansi 
pe care noi, consiliul general puteni s i  o d i m  unei institutii de utilitate 
public2 pentru orag. V i  mul~[umesc. 

Domnul consilier Bumbas Florin 
Noi putem cu banii acegtia s i  Tnchiriem un sediu pe 20 de ani 

pentru UNITER, cu mult mai mare gi cu mult mai interesant. Noi nu 
suntem o firmi de imobiliare. Noi cheltuim banii cetitenilor. Pentru 
altii poate s i  fie interesant, dar pentru noi nu. Eu prefer s i  d5m 2-3- 
5000 EURO pe lun i  gi s i  Tnchiriem un sediu pentru UNITER. 

Doamna consilier Moise Alina 
Stimati colegi, repet rugimintea de acum cateva gedinte, ca s i  

nu ne mai gandim Tn acegti termeni la culturi. V i  rog foarte mult! 
Totugi, ar trebui s i  I i s i m  ca gi consiliu general, ceva palpabil, ceva 
pentru mai tarziu. Acest lucru ar fi extraordinar, dac i  noi I-am Iisa.. 
Micar pentru c3t a f icut maestrul Beligan pentru noi, micar atat s i  
facem gi noi, 0,00 nu gtiu cat la suti. S i  facem gi noi acest gest. V i  
multumesc. 

Supun la vot prsiectuil de hotsrare privind cumpararea 
imobilului sitaaat ?w Bucore~ti, str.George Enescu na.2-4, sector 1, 



cornpus din construcfie (subsol, parter, etaj, mansarda, garaj gi 
o spalatorie) gi teren in  suprafafa de 520 m.p. cu destinafia de 
cladire administrativa. Cine este pentru? - 34 voturi. 

Aceasta Tnseamns c3 acest proiect nu a fost adoptat. Cine fgi 
asums votul neg~ativ? Tot grupul PSD, bsnuiesc. A mai spus gi 
Tnainte. Cine este Tmpotrivs? - 0 voturi. Abtineri? - 3 voturi (Giugula 
M, Surulescu A, Voicu M) 

SolicitSm vot nominal la acest proiect. Am spus, la pentru s-au 
numiirat, au iegit !34. 

Bun, cine este pentru? - 38 voturi, Tmpotrivs? - 1 vot (Bumbag 
F), abtineri? - 3 voturi (Giugula M, Tudorache Dl lovici T). 

Acest proiect de hot&-&-e a fost adoptat. 

- Aplauze - 

Domnul consilier lovici Teodor 
Domnule pregedinte, am o rugsminte: repetati votul gi la 

punctul 3 sau 4. 

Dl. presedinte de sedints Mircea Valentin 
Domnul lovici, colegii au cerut acest lucru pentru c3 nu au fost 

numsrati. lar colegii au contestat, spunsnd cii nu s-a numsrat votul 
lor. 

Trecem la urmstorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de 
hotZir5re privind desfiinfarea Serviciului de Paza gi Deservire 
Generali a Obiectivelor de Protectie Civila - serviciu public de 
interes local, far3 personalitate juridic&, Tnfiinfat prin Hotarirea 
C.G.M.B. nr.14012003. Aici este necesar votul majoritstii celor 
prezenti. 

Propuneri sau amendamente. - Nu sunt. Trecem la vot. 
Cine este pentru? - 36 voturi, Ompotriva? - 0 voturi, abtineri? - 

4 voturi (Tsnase A, Stan I, lovici TI Marinescu I). 
Acest proiect de hotarsre a fost adoptat. 

Trecem la urmstorul punctul nr.7 - Proiect de Rotarare 
gsivind modificasea art.12. ~ u n c t u l  1 din Reaularnentr~l de 
-, - t7 ? O ' r " . - d ,  

d 

supraveg here: SI ~rotec i ia  Animalelor, aprobat prin ~otari irea 
C.G.M.B. par. 27412006. 

a 



Propuneri sau amendamente. 

Dornnul comsilier Giuqula Mihai 
Aceasts modificare a Administrafiei pentru Protectia Animalelor 

scoate din raza penalului pe cel care a TncSlcat vecliea hotsrare a 
Consiliului, de a hu se deplasa cu utilajele moderne, cumparate, in  
alte judete. Acest dosar se afls Tn cercetare la Parchet $i prin 
hotsrarea dvs vii facefi complici la fraudarea fondurilor primariei, 
consiliul general. Afi mai respins aceasta hotsrare de trei sau patru 
ori p3n3 acum. Ave-li grijs cum votafi. 

Dl. presedinte de sedints Mircea Valentin 
Trecem la vot. 
Cine este pentru Proiectul de hotarare privind modificarea 

art.12, pr.~nctul 1 din Regulamentul de Organizare gi Funcfionare 
a Administrafiei pentru Supravegherea gi Protecfia Animalelor, 
aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 274/2006? - 33 voturi, 
Tmpotrivs? - 7 voturi (MsrS$escu N, Stan I, Giugula Dl Tudorache D, 
Voicu M, Surulesqu A, Csmpureanu M), abfineri? - 4 voturi (AdTr V, 
lovici V, Stan N, Berghe? C). 

Acest proiect de hotsrare a fost adoptat. , 

Trecem la urmiitorul punctul nr.8 - Proiect de hotarare 
privind aprobarea desfiinfarii Biroului Contencios Administrativ 
C.G.M.B. din cadrul Direcfiei Asistenfa Tehnica gi Juridica a 
C.G.M.B. gi infiintarea Biroului Buget P.M.B. in cadrul Direcfiei 
Generale Economice - Direcfia Financiar-Contabilitate, aflate i n  
structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului 
General. 

Domnul consilier Giugula Doru 
V3 rog s3 ne spunefi $i nous: de ce Vncslcati legea, cand spune 

expres Tn lege: consiliul general trebuie s2 aib3 un birou legisla,tiv. De 
ce TI desfiintsm? 

Dl. pre~edinte de sedints Mircea Valentin 
Ilitati-vii si la punctul urmZitor, domnule Giuaula. Sunt leaate. 

Domnul consilier Giuqula Doru 
De ce i'l desfiinfam? Nu Tnfeleg. Punctul urmstor . . 



Dl. presedimte de sedintii Mircea Valentin 
Este o reorganizare. 

Domnul consilier Giuqula Doru 
Punctul urmiitor spune: licitatie pentru angajarea unor case de 

avocatur3. Este cw totul altceva. 

Dl. pre~edinte de sedintii Mircea Valentin 
Domnule Giugula, iariiqi nu ati citit proiectul. La punctul 9 sunt 

doua puncte importante. 

Dl. Primar G'eneral Adriean Videanu 
Domnu Giugula, avem dous birouri juridice care asist3 consiliul 

general. Unul Tn a,paratul de specialitate al primarului general, dintr-o 
eroare Tn organig~rama, pe care trebuie sii 'i'l desfiint3m pentru cii 
avem incompatibiliitatea 'intre primarul general qi consiliu. Pe acela TI 
desfiintiim acum. Consiliul general riimane cu biroul lui juridic de 
asistent& 

Dl. presedintle de sedinta Mircea Valentin 
Cine este pentru proiectul de hotirire privind apro barea 

desfiinfirii Birowlui Contencios Administrativ C.G.M.B. din 
cadrul Direcfiei Asistenti Tehnici gi Juridici a C.G.M.B. gi 
infiintarea Biroului Buget P.M.B. in cadrul Directiei Generale 
Economice - Directia Financiar-Contabilitate, aflate in structura 
organizatorici a aparatului de specialitate al Primarului Ge.neral? 
- 34 voturi, Tmpotrivii ? - 4 voturi (Giugula M, Tudorache Dl 
Campureanu M, Stan I), abtineri ? - 5 voturi (loan A, Tanase A, 
Biileanu D, lovici TI Stan N). 

Acest proiect de hotsrare a fost adoptat. 
Domnule secretar general, va rog sa faceti prezenta. Constat 

c3 s-au riirit randurile colegilor noqtrii. 

Domnul Secretar General Tudor Toma 
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Bgncilg Mihai - prezent 



Berbecaru Alin Dumitru - absent 
Berghe? Carmen - prezent 
Botezatu Enescu Petre - absent 
Botog Laurian Dragog - prezent 
Bumbag Florin - prezent 
C2mpurean Mariana - prezent 
Ciucii Maria - prezent 
Constantin Bama StelicB - prezent 
Cosma Mariq Roxana - prezeiit 
Cruceanu Elena - prezent 
Dumitrescu Vlad Dumitru - prezent 
Dutii Nicolae Lucian - prezent 
Florescu Dragog - absent 
Foriiscu Vasile - prezent 
Giiletu~e Stehian - absent 
Gheorglie Victorita - absent 
Giugula Mihai Doru - prezent 
Goncea Gheorghitg Liviu - absent 
Ilie Romeo Dumitru - prezent 
Ioan Aurelian - prezent 
Iovici Teodar Victor prezent 
Ivagcu Tiberiu - prezent 
lvorschi Hie - prezent 
Marinescu Ioan - prezent 
MkBgescu Nicolae Ion Anton - absent 
Meran Stefan Dan - prezent 
Mircea Valentin - prezent 
Moise Alina Daniela - prezent 
Murg CHlin - prezent 
Oprigan Ion - prezent 
Paliga Sorin - absent 
Paraschiv Lucian - prezent 
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Petrovici Octavian - absent 
Pirpiliu Stefan Daniel - prezent 



PErvu Cosmin Gabriel prezent 
Popa Grigore Ioan - prezent 
Pop Romeo Teodor - prezent 
Prioteasa Doru - prezent 
Purcgrea So~ in  - prezent 
Radu Mioara - prezent 
Rece Olga - prezent 
Stan Ion - prezent 
Stan Nicu~or - prezent 
Surulescu Aurelia - prezent 
Tgnase Antonel - prezent 
Tudor-Popescu Cristian - prezent 
Tudorache Daniel - prezent 
Tica Horatiu Florin - prezent 
Untaru Virgil - prezent 
Voicu Mihai - prezent 
Ziitreanu Dan Radu - prezent 

Sunt 45 de consilieri prezenfi. I 

Dl. presedinte de ~edint% Mircea Valentin 
Trecem la punctul 9 al ordinei de zi - Broiect de hotariire 

privind asiguraraa serviciilor juridice de consultanla, asistenta 
juridica qi reprerentare in instanla a intereselor Consiliului 
General al Municipiului Bucure~ti. 

Domnul Giugula 9i avem $i dou% amendamente de la Comisia 
Juridic%. 

Dorr~nul consilier Giuqula Doru 
A$a cum v% anuntam, dragi colegi $i colege, ... Scrie $i vot%m o 

prostie. Se aprob% achizitionarea, prin Direceia de Achizitii, 
Concesion%ri, Contracte, de servicii juridice ~i de consultant%. CBnd 
sunteti serios? Acum trei minute cBnd at( spus c% nu angaj%m 
avocati, 9i acum cBnd o vedem pe aceasta? V% fac propunerea s3 



Dl. presedinte deqgedint3 Mircea Valentin 
La acelagi art.5, Comisia Juridic3 are dou3 amendamente. 

Primul se refer3 la introducerea unui nou alineat, prin care sa se 
completeze acest articol, in  sensul c3 vor fi acele servicii a cel putin 
gase firme de avacatur3, ca la Ministerul de Finante, care s3 presteze 
aceste servicii pe baza a celui mai bun pret gi a experientei 
profesionale. Evitam un conflict de interese, potential, domnule 
Giugula, dac3 se face cu mai multe firme gi se deschide concurenta. 
Doi - in  comisia de selectie vor fi nominalizati cel putin doi consilieri 
generali, pentru c3 este vorba de interesele consiliului general. 
Supun la vot, in aceast3 ordine.. 

Domnul consilier Giuaula Doru 
Deci, despre asta era vorba - ne cost3 mai ieftin s3 angaj3m 

jurigti care sunt sub angajament cu prim3ria capitalei gi consiliul 
general gi au obligatia s3 reprezinte loial aceast3 institutie, decst o 
casa de avocati, care gtie ce interese are gi sa dea anumite concluzii 
in  favoarea clientilor de la ceilalti colegi. Eu sunt avocat - gi gtiu ce 
inseamn3. Stiu ce s-a intamplat Tn prim3rie cu avocatii care au 
incurcat dosarele. Eu am Tncredere in  angajaliii primsriei gi doresc ca 
acest art.5 s3 fie s~cos. 

Dl. presedinte de sedints Mircea Valentin 
Supun la vot amendamentul domnului Giugula, in sensul 

elimin3rii art.5. Cine este pentru? - 5 voturi., impotriva? - 26 voturi, 
a btineri? - 2 (loan A, lovici T). 

Propun amendamentul nr.l al Comisiei Juridice, cel cu 
existents a cel putin 9ase firme de avocatur3. Cine este pentru? - 29 
voturi. Ministerul de Finante are acest sistem. 

Al doilea amendament se refer3 la includerea Tn comisia de 
selectie gi a doi consilieri municipali. Cine este pentru? - 31 voturi, 
impotrivs? - 0 voturi, abtineri? - 6 voturi (Stan I, Giugula Dl 
Tudorache Dl Surulescu A, Ciimpureanu M, loan A). 

Cele dou3 aniendamente au fost adoptate. 
Trecem la votarea proiectului de hotiiriire, in  integralitatea sa, 

cu amendamentele adootate. 
1 R o . q  n I "  A m = 4 I - 

sewiciilor jurihice de consultanfii, asisienfii juridic3 tji 
repsezentaae in instanfa a intereselos C~nsiliullui Genesall al 



Municipiului Bucuregti? - 36 voturi, Tmpotrivii? - 6 voturi (TZinase 
A, Stan I, Giugula Dl Tudorache Dl Surulescu A, Ciimpureanu M), 
abtineri? - 2 voturi (loan A, Bsleanu D). 

Acest proiect de hotariire a fost adoptat. Mentionez cZi acest 
proiect necesita votul majoritatii consilierilor prezenti. 

Trecem la punctul 10 - Proiect de hotarire privind 
aprobarea documentatiei tehnico-economice gi indicatorilor 
tehnico-economici aferenti proiectului ,,Modernizare Piata 
Arcului de Triumf - Pasaj Pietonal". 

Domnul consilier AdTr Victor 
* 

In primul rand, vreau sii apreciez faptul c2 directia specializata 
pentru acest proiect a scos ace1 pasaj subteran, care era o problema 
categoric. SS Iasati doar pasajul pietonal, cu salile acelea gen 
anticariat. Deci, este un lucru pozitiv. Trebuie s2 punem in valoare, 
cum se Tntiimpla in  multe tsri, acest muzeu al Arcului de Triumf. 
Problema pe care o ridic eu este legata de faptul: ciind doregte 
primaria sP inceapa aceasta investitie? in  2008? i n  2009? in  2010? 
De ce vZi spun acest lucru? Noi aprobsm nigte indicatori. DacS acest 
lucru nu demareaza Tn timp rezonabil, sa zicem pin2 in  martie-mai 
2008, se poate intiimpla ca, Tn 2009, colegii no~tr i i  viitori, care or sB 
vina in  consiliu, sa li se ceara, recalibrarea, sau modificarea iar i  a 
indicatorilor, fiindcil au trecut 2-3 ani. Aceasta din partea executivului, 
din partea domnulwi primar general. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnule consilier general, piina Tn martie demaram proiectul, 

cu atiit mai mult cu ciit intrii Tn reabilitare inclusiv Arcul de Trimf Tn 
sine la Directia de Monumente. 

Domnul cons~lier Opr i~an Ion 
Domnule primar, avem ,aprobare de la Ministerul Culturii gi 

Monumentelor? - scris. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Da. avem inclusiv pentru reabilitarea Arcului de Triumf. 



Dl. presedinte de sedintii Mircea Valentin 
Trecem la vot. 
Cine este pentru Proiectul de hotarire privind aprobarea 

documentafiei tehnico-economice ~i indicatorilor tehnico- 
econornici afereinfi proiectului ,,Modernizare Piafa Arcului de 
Triurnf - Pasaj Pietonal"? - 36 voturi, , Tmpotrivii? - 0 voturi, 
abtineri? - 4 voturi (loan A, Boto9 L, Tsnase A, Meran D). 

Acest proiect de hotiirare a fost adoptat. 

Trecem la punctual 11 - Proiect de hotarire privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investifii << Contorizarea vinzarii de caldura ~i apa calda - Etapa 
a Il-a)). Aveti amendamente ? 

Domnul consilier AdTr Victor 
Am constatat cZi On expunerea de motive este vorba de un 

contoar de energie termics de tip Kamstrup. Deci, precizeazs clar 
firma sau tipul de contor din acesta. Implicit, Tntrebarea mea ar fi : ce 
firms aduce acest tip de contoar, sau este aceeaqi firms care a 
montat pan3 acuma 9i mai vrea sa monteze 9i 7,997 de contoare ? 
Alta Tntrebare ? - c3ti bani rsm3n ? Pentru cs se spune a9a Tn 
expunerea de motive : estimandu-se c3 ramen fonduri disponibile 
pentru a permite continuarea contorizsrii. Cat riiman, fonduri 
disponibile ? Douii milioane de EURO ? Un milion ? 0 suts de mii de 
EURO ? intelegeti ? A9 fi vrut ca expunerea de motive ss fie mai 
acoperitoare, ca sii vedem, estimativ, cam ciit rsmZin. Eu nu sunt 
lmpotriva contoriziirii, mai ales cii am inteles cZi suports primsria, nu 
asociatiile de locatiari. Cel putin aqa ... Dacii ma in$el, domnule primar 
general, este adeviirat ? Adica, primsria le monteazii contoare 9i 
asociatiile de locatari pe urms trebuie sii dea banii pentru ele ? Nu 
am Tnteles cum este, pentru cZi nu se Tntelege foarte clar etapa a Il-a 
de contorizare. Vii rog frunios sii Tmi raspundeti. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnule consilier general, este proiectul care este Tnceput de 7 

ani de zile 9i este pe proiectul Multisector. Acesta este motivul pentru 
care noi nu am wtut  sZi ~reciziim foarte exact. Pentru cii este ~osibi l  
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$i drurnurile, cuprinde Si contorizarea. Si am zis cs 'vom 'aloca 
sesursele de comun acord cu finantatorul, cu Banca Europeans de 



Investitii, functie de prioritstile pe care ni le vom stabili singuri - 
pentru ca ei ne-au Issat libertatea nous - s3 stabilim exact din 
economia de vreo 11 milioane de EURO, daca imi amintesc bine. S3 
vedem: cat alocsm la drumuri, cat alocsm la contorizare. Ce vii rog 
s3 retineti: s-a facut o economie de resurss financiars pentru care 
BEI-ul ne-a dat posibilitatea sa ne facem propriile calcule in  interior, 
s3 putem s3 demarsm proiectul mai departe. 

Dl. presedinte de ~edint i i  Mircea Valentin 
Cine este pentru Proiectul de hotariire privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifii 
<< Contorizarea viinzarii de caldura gi ap3 calda - Etapa a Il-au ? - 
37 voturi, impotriva ? - 0 voturi, abtineri ? - 1 vot (loan A). 

Acest proiect de hotsrare a fost adoptat. 

Trecem la punctul 12 - Proiect de hotariire privind aprobarea 
modificarii indicatorilor tehnico-economici aferenfi studiului de 
fezabilitate pentru realizarea lucrarilor de ,,Modernizare, 
reamenajare gi supraetajare Teatrul de Revista Constantin 
Tanase,, situat Pn Calea Victoriei nr. .33-35, sector 1. 

Cine este pentru? - 34 voturi, Fmpotrivs? - 0 voturi, abtineri? - 
7 voturi (lovici T, loan A, Tudorache D, Giugula Dl Stan I, Surulescu 
A, Campureanu M). 

Acest proiect de hotsrare a fost adoptat. 

Trecem la punctul 13 - Proiect de hotariire privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici gi studiile de fezabilitate pentru 
obiectivul de investifii ,,Finalizarea blocurilor DIA, DIB, D4, 
PR6", situate i n  satul Ghermanegti, localitatea Snagov, Judeful 
Ilfov. 

Domnul consilier Giuqula Doru 
Vreau s3 ne explice gi nous cineva ca nu am Tnteles din 

documentatie. Domnule primar, sZi ne explice gi nous: de ce avem 
blocuri i n  Ghermanegti? Cum? i n  ce fel? $i de ce am fost obligati de 
instant3 s3 le renovsm noi pentru proprietari? Care este treaba? 
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Grnnule consilier general, pot s3 v3 r3spund printr-o 
Tntrebare? Spuneti-mi gi mie: de ce avem blocuri in  Ghermsnegti? 



Pentru c2, istoric vorbind, mur~icipalitatea a avut un contract de 
asociere. Aveni o hotarare judec%toreascZi, definitiva gi irevocabilii, 
care ne obliga la acest lucru - sZi le terminam. Nu e vina nici a 
actualului consiliu. Nu intru in  detaliu. Dac2 este domnul lordache, 
care gtie foarte bine hotararea judec3toreascii1 s% ne spun3 exact. 
Este ca efect al unei hotariiri judeciitoregti definitive $i irevocabile, 
care obliga consiliul general. lmediat o sZi vina sZi ne explice exact 
Este o chestie istorici3, de prin anii 90. 

Domnul consilier Adir Victor 
Aveti dreptate este o chestie istorica, inainte de 89 din fondurile 

statului, Primaria s-a obligat, executivul care era atunci a semnat 
aceste lucruri - sB construiascii aceste blocuri, pentru specialigti .in 
90, fiind evenimentele, s-a stopat acest lucru. A fost facut un contract 
Tntre PrimZirie gi Romconfort, Primaria obligandu-se s% termine cele 
88 de apartamente $i Romconfort sii le viinds. Romconfort le-a 
vandut gi a luat banii, i- a varsat, se pare, primariei. lar decizia 6633 
din 26 noiembrie 2004 a obligat Primaria, irevocabil, Curtea Suprema 
de Casatie gi Justi[ie a, obligat Primaria sZi refaca cele 88 de 
apartamente.Problema este alta: constatam gi acum ca exista un 
precedent In primhrie in  sensul acestei decizii irevocabile 6633. Se 
pare c% executivul nu a invatat nimic din acest lucru $i iat3 ca ne-am 
gasit in  situatia deciziei 1146 a Curtii de Apel, tot executorie gi 
irevocabila. In opinia meal cred cs executivul, faclnd abstractie de 
cei prezenti, a gestionat deficitar, uneori, aceste probleme, care, ati 
avut dreptate, nu are nicio vina consiliul. Dar, consiliu, prin lege, este 
pus astazi Pn situatia de a aproba ceva din banii bucuregtenilor - 3,7 
milioane EURO, f3r3 sa aib% ceva de zis la o hotGr8re irevocabila. 
Referitor la un amendament pe care vreau sii il fac, la art.3. Fac 
acest amendament pentru c& a aparut o problema.Exista 88 de 
apartamente g spatiile comerciale de la parter. Aceste spatii 
comerciale de la parter nu intra i n  contractul primariei cu cei care au 
cagtigat In proces; ele urmand sa faca obiectul unui protocol, care s-a 
Incheiat cu UJCC Ilfov. Ceva la acest gen: ei sZi le faca, fiind spatiile 
lor comerciale.Noi avem doar sarcina pentru cele 88 de apartamente. 
lar art.3 trebuie sA sune astfel: finantarea obiectivului prevazut la 
n - C  4 - b: - m i + %  . t ~ e * K  - I : ,  k t . m ~ * t  4 l m - q l  ?; clip .=.*I*-.* ~ m f i + v j \ ~ i +  I a - i '  

DacS nu punem "din alte surse, potrivit legii", ne vom trezi c2 vom fi 
obligati s3 le facem gi spatiile'comerciale. Am informatia cZi deja 



exists acest protocol, ca cei din llfov s i  facii. Acesta este 
amendanientul: finantarea obiectivului previizut la art.1 va fi asiguratii 
din bugetul local si din alte surse, potrivit legii. 

Domnul consilier Oprisan Ion 
As avea a Tntrebare ciitre Directia Juridic2 din Primiiria 

Municipiului Bucure9ti: dac i  consiliile locale, consiile generale ale 
municipiului Bucwresti au fost informate, Tn momentul derulirii 
procesului? - este o problem& Si care sunt cei care ne-au 
reprezentat Tn momentul de fat2 Tn aceste procese? De ce Tntreb 
lucrul acesta? Pentru cii, On momentul Tn care s-a preluat un spatiu, 
un bloc neterniindt din zona respectivii, el s-a preluat Tntr-un stadiu. 
De ce vorbesc lucrul acesta? Pentru c i  sunt una dintre Tntreprinderile 
care a predat blocuri Tn diverse stadii. Avind in  vedere acest lucru, 
diferenta de pret intre stadiul in  care I-a predat, trebuie suportat de 
cel care a preluat Tn administrare acele fundatii, acei pereti, acele 
structuri. $i nu de ciitre consiliul general. Nu avem ce s% facem Tn 
momentul de fati. Plitim. Dar, primiiria ar trebui, acum, sii analizeze 
si acest lucru. Doi - care este firma care a f3cut expertiza tehnica 
pentru justltie qi pentru despiigubiri valorice? 

Domnul conqilier Giuqula Doru 
Aici avem douii op,[iuni: ori sii modificiim, sii completim cum a 

spus domnul AdTr la art.3 si s i  mai adiiugim: diferenta de pret de la 
pretul de achizitie la pretul de finalizare va fi suportatii de proprietarii 
imobilelor. Cii doar nu le facem cadou. Dacii nu, sii le returniim pretul 
pe care I-au platit pentru aceste apartamente celor care le-au platit. 

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Este o hot i r i re  judeciitoreascii. Nu mai putem acum sii 

facem.. . 

Domnul conslilier Giuqula Doru 
Se poate, pe cale amiabilii. Eu vii propun, ca sii nu avem 

discutii cu Curtea de Conturi pentru cii pretul pe care I-au plitit ei in 
1990 era de 10.000 lei, la bani de atunci, iar pretul cu care noi le 
renoviim acum este de 10 miliarde. Cine suportii diferenta dintre - - - - & :  I- rn -:m a : X +  e p - 4 -  d- P C C S  A i m % - *  - .PC&,  a 1  Am n-l*iqi+ie ~ A R  8 - p ;  s4;. .- 

imbogitire fiirii juspii cauzi a proprietarilor. Noi le facem un cadou. 
Eu a9 propune s i  di iugam, dupii ce a spus domnul AdTr: diferenta 



de pret fn valoarea de achizitie gi valoarea de finalizare va fi 
suportati de proprietarii imobilelor. 

Dl. presedinlte de sedinti Mircea Valen,tin 
Supun la vot aniendamentul formulat de domnul Adfr. Cine este 

pentru? - 37 voturi, Impotrivi? - 0 voturi, abtineri? - 3 votul-i (Tanase 
A, Biileanu D, loan A). 

Acest amendament a fost adoptat. 
Supun la vot amendamentul domnului Giugula. Cine este 

pentr~~? - 8 voturi,( impotriva? - 14 voturi, abtineri? - 12 voturi. 
Acest amendament nu a fost adoptat. 

Doamna consilier Moise Alina 
Propun vot nominal. 

Dl. presedinte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Doamna Moise propune vot nominal la acest proiect. 
Cine este pentru votul norrrinal? - 6 voturi, Tmpotriva? - 0 

voturi, abtineri? - 0 voturi, 
, Deci, nu va fi vot nominal. Colegii au respins, prin vot, aceasti 

propunere. 
Supun la vot Proiectul de hotarire privind ' aprobarea 

indicatorilor tehn~ico-econornici qi studiile de fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii ,,Finalizarea blocurilor DIA, DIB, D4, 
PR6", situate in satul Ghermaneqti, localitatea Snagov, Judetul 
Ilfov. Cine este pentru? - 29 voturi, impotrivi? - 0 voturi, abtineri? - 
13 voturi (Adfr V, loan A, Surulescu A, Biileanu Dl Botog L, Stan I, 
Giugula Dl lovici T, Stan N., Tudorache Dl Voicu M., Cimpurean M., 
Tiinase A). 

Acest proiect de hotir i re a fost adoptat. 

Trecem la punctul 14 - Proiect de hotarire paivind aprobarea 
indicatorilor tehn~ico-econornici pentru consolidarea irnobilului 
situat in Bdul. Schitu Magureanu nr.19, sector I. 

Cine este pentru? - 39 voturi, impotrivi? - 0 voturi, abtineri? - 
1 vot (Bincilii M). 
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Am mai avut un caz Tn care persoana vizats era Tn sal3. Este 
vorba de colegul nostru, Florin Bumba9. Dac i  este vorba de colegul 



nostru BZincilii, ?I rog frumos s i  iass din sali, .ss mai votsm Tncs 
odats, ca ss nu fie atacats hotsrsrea. V2 rog frumos. Nu trebuie sa 
participe. 

Domnul Bancils Mihai a parssit sala Tn timpul procedurii de vot. 

Dl. presedinte de ~edints  Mircea Valentin 
Cine este pentru Proiectul de hotiriire privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului 
situat in Bdul. Schitu Migureanu nr.19, sector I . ?  - 39 voturi, 
Tmpotrivs? - 0 voturi, abtineri? - 0 voturi. 

Acest proiect de hotarare a fost adoptat Tn unanimitate, iar 
domnul BZincils nu a fost Tn sals in momentul votului. 

Trecem la punctual 16 - Proiect de hotirare privind 
modificarea anexelor nr.1, 2 qi 9 ale H.C.G.M.B. nr.2212006 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a 
obiectivului de investifii ,,Modernizare strizi cu linii de tramvai". 

Domnul cons~lier AdTr Victor 
In primul rand, vreau s3 fac o remarcs: cs apreciez materialul 

pe care I-a pus la dispozitie Directia de Transporturi gi Siguranta 
Circulatiei. Este un document cum trebuiau ss fie toate din indicatorii 
tehnico-economici, sau modificarea acestora. Dar, am cateva 
comentarii referitor la acest aspect. Referitor la $os.Oltenitei, fn 
situatia achizitiilor pe 2006, cu contractul nr.3001 pe 2.10.2006, pe 
90s. Oltenifei s-a cagtigat cu 164 milioane RON, iar aici vad la 
valoarea initials a devizului general este de 185 milioane RON. Deci, 
este o diferentg care apare aici, fata de documentele pe care le am 
eu. Ce am constatat? Apar obiective noi. Eu am discutat gi la Directia 
de Transporturi gi am atras atentia ca, Tn opinia meal nu exists o 
strategie foarte clar2 c ind  se fac aceste licitatii gi pe parcurs, apar 
diverse lucruri. Firmele care au cagtigat in  2.10.2006, Tntrebarea 
mea: continus gi acum aceste obiective noi? Contractul a fost 
obtinut, la sos.Oltenitei m i  refer, de SC Eurocontruct Traidyng 98 
SRL, Paco International, Papenburg, Consitrans. La Colentina, 
aceeaqi poveste. Deci, eu constat un lucru: firmele respective caqtigs 
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contractul 2999 din 28.09.2006 gi constatsm pe urma o ddiferenta. Am 
gregit. Am vorbit de Colentina. Am vorbit de 185360. Constatam o 



diferents de Vase milioane RON. Firmele care au cigtigat la 
Colenntina, Max Bogl, Eurovia Construct International, vreau s3 fac o 
Tntrebare: tot aceste firme continus obiectivele noi? Calea Mo9ilor - 
cu contractul 3004 din 2.10.2006, adjudecat Tn cadrul unei licitatii 
deschise au cagtigat .... 139 milioane lei, iar acuma este Tn Calea 
Mogilor suma de 144 milioane lei. Nedumerirea mea pleacs de la 
faptul, aga cum am spus, pe Calea Mogilor, la ora actual& exists 385 
de locuri de parcare, exists vreo 3000 de stalpigori din acegtia. Unii 
sunt pugi, 'in opinia meal total neproductiv, ca sa spun aga, undeva. 
Deci, noi, acu m, c ind  recalibram acegti indicatori, ce facem? Trebuie 
ss asiguram banii ca s3 platim ceea ce au fscut aceste firme, pentru 
ca pe Calea Mogilor, domnul primar general a deschis aceasta cale, 
exists aceste 385 de locuri de parcare, exists stilpii pugi, stalpii de 
metal care s-au pus. Ce face? Sau, au fscut pe gratis? 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnule consilier, Calea Mogilor este formats din dous 

tronsoane - Tntra Obor Si Paleologu gi de la paleologu la Sfintul 
Gh-eorghe. 

Domnul con~ilier AdTr Victor 
Stau pe Calea Mogilor, domnule primar general. 

Dl. Primar Gleneral Adriean Videanu 
Deci, Tntreaga Cale a Mogilor. Ceea ce aprobsm noi Tn 

momentul de fata este modificarea unor indicatori tehnico-economici 
pentru investitii Tn curs gi nu pentru investifii finalizate. Aga cum ati 
sesizat gi dvs, apar lucrsri noi. Apar gi am facut 'impreuna cu 
primsriile de sector, pe Colentina, pe Oltenitei, noi locuri de parcare - 
gl cred c3 nu s-a fscut rsu. Pe Calea Mogilor an1 rezolvat terminalul 
de la Sfintul Gheorghe 'in corelare cu ceea ce va fi terminalul la 
Sfinta Vineri. La un moment dat, trebuie sa faci corelarea Tntre 
anumite proiecte, astfel incat ss regularizezi circulatia. h i  este greu 
acum sa dau toate detaliile la toate aceste aspecte, dar ele se discuta 
permanent, a t i t  Tn Comisia de Urbanism, c i t  ~i Tn Comisia de 
Circulatie. Apar categorii de lucrari noi: sa facem statiile de taxi, 
absolut iustificate care nu erau orevazute Vn oroiectul ini.l:ial. Au fost 

1 - . - i- . " .I - - 

&tualizam. Apar in  executie tot felul de categoii d e  lucrsri 
suplimentare gi pe care le-ati v2zut1 au fost identificate. 



Domnul consilier AdTr Victor 
Eu am spus ass: ele sunt deja facute, nu m% puteti contrazice. 

A 

lntre Bucur Obor $i Carol exist% terminate toate aceste 385 de locuri 
de parcare. Ori noi, v%d acum, 385 de locuri de parcare, ceea ce 
Tnseamna c% ori aceste firnie au lucrat cu un gentelman agreement 
cu capitala, ca sii fac% aceste lucruri, ca ulterior noi s% modificim 
ace2ti indicatori, domnule primar. A$a v i d  eu logica. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnule cionsilier general, ele sunt categorii de lucriri 

nedecontate. intr-adevar, sunt nedecontate. Dar, i n  bugetul pentru ' 

reabilitarea lui Calea Mo$iilor, am facut o alocare de resurs3 pentru 
finalizarea . . . 

Domnul consilier AdTr Victor 
S-a prev%zult, cum ar veni ... Ele s-au f%cut pentru c% trebuiau 

terminate. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
I 

Corect. 

Domnul consilier Giuqula Doru 
Doninule primar general, sunt de acord cu buna dvs credint% Tn 

aceast% situatie $i noi suntem de acord cu aceast% argumentare. 
Ceea ce vreau s% se inregistreze pe aceast% band%, nu este pentru 
dvs, ci pentru organele de cercetare, care vor veni. Pentru c% acest 
proiect de hotarire este ilegal. Si v-am spus: noi vom ataca din punct 
de vedere legal, nu a1 oportunitstii. Este ilegal pentru c% nu se 
incadreaza Tn caietul de sarcini. 

Nu su~i t  lucrari suplimentare ci sunt lucr%ri noi cu valori care 
dep%$esc legea $i trebuiau licitate. Cine vdteaz% acest proiect de 
lege se face p%rta$ la aceasti ilegalitate. Este punctul meu de 
vedere. Dumneavoastr% faceti ce vreti. Grupul P.S.D. nu va vota 
acest proiect. 

- - fl 
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In nece secunde $i am terminat, c% timpul este pretios. Nu este 

ilegal, legea ne d% voie ca Tn limita a 50% din valoarea proiectului, pe 



baza lucririlor suplimentare, la orice proiect apar note de renuntare ?i 
note de cornand5 suplimentari, dar Tn interiorul prevederilor legale se 
pot face acestea. 

Dl. presedin~te de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Trecem la vot. Cine este pentru? - 31 voturi, Tmpotrivi ? - 5 

vo.turi ( Giugula D., Voicu M.,Tudorache D., Cimpurean M., Stan I.), 
abtineri ? - 4 voturi( Adir  V., loan A., B3leanu D., Berghe? C.). 

Acest proiect de hotir i re a fost adoptat. 

Stimati colegi, v i  supun la vot o chestiune administrativii: 
luiirile de cuvint s i  nu mai depii9easci 1 minut. Avem multe proiecte 
pe ordinea de zi, multi dintre dumneavoastri v i  grabiti, Tnteleg acest 
aspect, deci supun acest lucru la vot, limitarea la maxim un minut a 
luarilor de cuvint. Cine este pentru? - majoritate de voturi, Tmpotrivii 
? - 4 voturi, abtineri ? - 1 vot. 

Aceasta propunere a fost aprobat2. 

Trecem la punctul 17 pe ordinea de zi: Proiect de hotariire 
privind aprobarea docunientafiei tehnico-econornice afe~ente 
proiectului ,,Reabilitare sistem n~tier ~i linie de trarnvai Bd.-ul 
Liviu Rebreanu" 

Dl. consilier AdTr Victor 
Vreau rispuns la Tntrebarea: Cind a fost ultima dat i  reabilitat3 

aceasti arteri deoarece eu ?tiu c i  acum 2 ar~ i  sau un an jumatate a 
fost asfaltati. Ce Tnseamni asta, iar decopertiim tot probabil $i facem 
calea de rulare. Vreau s3 mi se rispund3 la acest lucru pentru ca eu 
9th c i  merg pe ea ?i merg bine pe ea. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Nu a fost, am verificat, am primit 9i eu aceast3 sesizare chiar 

de la dumneavoastri domnule consilier general, ea a fost in reparatii 
de bun3 calitate dar str. Liviu Rebreanu nu a fost reabilitati niciodata. 

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Trec~rn la \rnt Cine este nentr1~7 - 28 vnturi Prn~otrivS ? - 5 
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abtineri ? - 2 voturi (Bileanu D., loan A.) 
Acest proiect de hotiirire a fost adoptat. 
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Trecem la punctul 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotarire 
privind aprobarea documentatiei te hnico-econornice aferenta 
proiectului "Strapungere Splai Dudescu- Sos. Oltenitei" 

Dl. consilier AdTr Victor 
71 de milioane este investitia, constructii niontaj 22.860.000, 

exproprierile 6 hectare Tnseamns 37 - 40 milioane de euro. Eu 
consider $i am considerat $i csnd am luat cuvsntul cZi nu este 
oportun votul meu acum. Sunt alte prioritsti On capitals, 9th ce se 
vrea: Nicolae Grigorescu, Dudescu $i a$a mai departe c%tre Vitan- 
Bsrzeqti, spre 90s. Oltenitei. Eu consider c i  acum sZi expropriem cu 
40 niilioane de euro 6 ha ca sZi facem aceasts strspungere nu este 
oportun pentru momentul acesta pentru capitals. Avem alte prioritati. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Dl. AdTr, poate v5 dau un argument $i o s%-l votati. Aceste 

strspungeri care u(izeaz3 atst Bucure$ti-ul c3t $i Ilfov, sunt proiecte 
regionale care pbt fi finantate din fonduri europene Tn care se 
finanteazi $i achizitja de teren. Este o oportunitate extraordinars, 
sigur, legat de sursa de finantare nu o putem identifica Tn momentul 
de fati, de ce?! Programul operational regional de transport nu este 
aprobat, programul operational sectorial, programul operational 
regional de la Ministerul Dezvoltarii este Tn momentul de fa@ Tn 
derulare. V3 rog s6 retineti, dacs noi nu vom .fi pregstis[i cu proiecte, 
nu vom avea sansa s3 accessm fonduri europene. Gsnditi-v% cs de 
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici trebuie s% d%m drumul la 
faza de proiectare. Sunt anumite etape pe care trebuie sZi le 
Tndeplinim pentru toate aceste lucruri. lar toate aceste penetratii, 
degeaba vom face centura de autostradii d a d  aceste penetratii 
radiale nu vor iriga Bucure2ti-ul nu vom rezolva problema traficului Tn 
Bucure9ti niciodats. 

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Trecem la vot. Cine este pentru? - 30 voturi, Tnipotrivi ? 0 

vntl ~ r i ,  ahtinpri 3 - 5 vnt~ ~ r i ( G i ~ i n ~ ~ l a  I3 T~rdorache D Surl,llescu A 
w 
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Acest proiect de hot%rst-e a fost adoptat. 



Dl. consilier'~ lovici Victor 
V% rog s% facem prezenta. Ag dori ca cei care au 2 absente s% 

fie atentionati. 

Dl. presedinte de sedint% Mircea Valentin 
Nu este frumos, sunt absente nemotivate, colegii vin gi plea& 

de la gedints da~r decizia lor, pe rispunderea lor. Trebuie s% fie 
atentionati. ii vom sanctions. 

Dl. consilier lovici Victor 
V% rog s% facem prezenta. 

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
0 vom face decit dac% la numir2itoarea consilierilor nu sunt 

destui consilieri in  sal%. Nu o facem de fiecare data pentru c% se 
pierde iarigi un timp gi poate plea& gi alti colegi Tntre timp. Sunt in  
sal i  prezenti 37 de consilieri generali. Vrefi gi nominal totugi Dl. 
lovici? 

Trecem la punctul 19 pe ordinea.de zi: Proiect de hotarare 
privind (aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta 
proiectului "Pasaj denivelat inferior Sos. Nordului - Str. Elena 
Vacarescu" si modernizare strazi. 

Dl. consilier Opr i~an Ion 
Proiectul acesta trebuie corelat cu un alt proiect, cu proiectul 

prin care noi trecem Tn momentul de fat% pe DNA, iar in  zona 
respectiv% nu mai exista nici un sens giratoriu unde iese pasajul 
subteran de pe DNA. Eu cred c% in momentul de fat% asta ar fi ultima 
prioritate a bucuregtenilor. De ce, datorit2 faptului c% nu se va mai 
putea face st3nga pentru intrare in  Bucuregti gi se va folosi un pasaj 
subteran numai pentru treapta de mers spre Ploiegti. Cred cii in  
momentul de fat% nu sunt corelate. Din punctul meu de vedere, 
Domnule Primar eu vi-l votez numai ca s% vedeti c% se poate 
intimpla s% vot%m la fel cum am votat la jandarmerie un PUZ cu un 
pasaj care trece peste nimic. 

- 
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ldeea este ca aici este corelat intru totul, Tmi pare r i u  c% nu 

avem documentati~ile aici, at2t pasajul de la Nordului cu Elena 



Viiciirescu cat qi pasajul subteran de la Bineasa in  lungul lui DN1 cat 
qi pasajul subteran de la Garlei. Planqele sunt la Directia de 
urbanism, sunt corelate Pntru totul, stimati colegi. 

Dl. pre~edinte de sedints Mircea Valentin 
Trecem la vot. Cine este pentru? - 32 voturi, Tmpotrivii ? 0 

voturi, abtineri ? 0 voturi. 
Acest proiect de hotarire a fost adoptat. 

Trecem la punctul 20 pe ordinea de zi: Proiect de hotarire 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta 
proiectului "Reabilitare Pod Colentina" 

Cine este pentrli? - 32 voturi, Tmpotrivs ? 0 voturi, abtineri ? 0 
voturi. 

Acest proiect de hotsrare a fost adoptat. 

Trecem la punctul 21 pe ordinea de zi: Proiect de hotirire 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenti 
proiectului "Modernizare Str.16 Februarie gi Str. Godeanu" 

Dl. consilier AdPr Victor 
81 de milioane investitia totals, 25 milioane construc~ii-montaj, 

30 qi ceva milioane exproprierile. Domne, 'innebunim de aqa ceva. 
Deci zeci de milioane de euro, iar e povestea cu acele regionale. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Aceqtia sunt indicatori noi, sunt striizi noi pe care trebuie s2 le 

facem pentru a realiza fluenta traficului intre Chitila qi Bucureqtii Noi. 
Sunt cele 2 strszi, Godeanu qi 16 Februarie. Sunt indicatori noi, v2 
rog ss refineti, foarte multe din aceste proiecte, eu n-am garantia cB 
aceste proiecte vor fi aprobate dar noi o s2 le propunem pe fondl-wile 
europene. Trebuie ss avem proiecte. 

Dl. presedinte de sedints Mircea Valentin 
Trecem la vot. Cine este pentru? - unanimitate de voturi 
Acest proiect de hotsrire a fost adoptat. 

> , , 
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ppivind aprobarea doeeamentatiei tehnicen - economice gi a 



indicatorilor te hnico-economici aferenti proiectului 
,,Modernizare sistem rutier qi linii de tramvai" 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnul Prtegedinte, daci-mi permiteti, s-a omis s i  se faci  

precizarea c i  esite vorba despre Pantelimon, lancului gi Aerogirii. 
Sunt cele 3 artere principale corelate cu primiria sectorului 2. in  
anexi ele sunt trecute dar poate c i  era bine un coleg consilier 
general mi-a atflas atentia s i  nu se creadi c i  sunt strizi la 
Tntamplare. S i  se mentioneze c i  ag dori s i  se treaci Tn mod expres 
c i  este vorba despre Pantelimon, lancului gi Aerogirii. 

Dl. pre~edinte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Vom completa proiectul, nu este un amendament, este o 

corr~pletare de naturi tehnici. Mentionez c i  aceste strizi sunt 
absente doar Tn titulatura proiectului, ele figureazi Tn anexa la acest 
proiect gi este Tn reguli. Sunt Bd, Aerogirii Tntre 90s. Bucuregti- 
Ploiegti gi Alexandru Serbinescu. 

Dl. consilier Opr i~an Ion 
Domnule Primar General, din punctul meu de vedere nu s-a 

procedat corect, puteam sa le b i g i m  pe toate Tntr-o singuri hotirare. 
De ce s i  amestecam Tn moment~,~l de fati. Serviciul acesta si-gi faci  
un pic datoria pentru c i  altfel nu se poate. Astea sunt proiecte de 
hotirari diferite. Le aprobim dar.. . 

Dl. presedinte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Trecem la vot. Cine este pentru? - 33 voturi, Tmpotrivi ? 0 

voturi, ab,tineri ? 0 vo'turi. 
Acest proiect de hotirare a fost adoptat. 

Trecem la punctul 23 pe ordinea de zi: Proiect de hotarire 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice qi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ,,Supralirgire 
Palea Grillifpi iqtrp Piata bthihrit ci i n t~ rs~c t i a  Snnealaa Chitilei . - 7 
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Dl. consilier Oprisan Ion 
Domnule Primar General, avem o somatie referitor la pasajul 

MZirZi$egti, dumneavoastrZi o $titi? Da? Bun, Tn momentul de fat3 
avem o somatie, tot consilierii sunt de vinZi ca ei voteazZi, la pasajul 
Chitila. Pe parte st3ngZi1 existZi un proces la Haga pentru a scoate de 
acolo viaductul qi conductele de apZi cald2 RADET, termoficarea. 
PZirerea mea estk cZi noi ar trebui Tnt3i sZi OncercZim sZi cump3ram 
terenul proprietarului $i p e  urmZi sZi IZirgim pasajul. Din punctul meu 
de vedere sunt de acord cu IZirgirea. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Procedura este a$a: aprobZim indicatorii, dam druniul la 

proiectare, abia Tn situatia proiectului putem sZi $tim exact dac% este 
nevoie de expropriere. Studiul de fezabilitate este o documentatie 
premergatoare care da o idee indicativi legat de orice investitie care 
se face. Detaliat, c3nd ajungi la proiect, abia atunci se stabile9te daca 
e nevoie sau nu. 

Dl. presedinte de sedintZi Mircea Valentin 
I Trecem la vot. Cine este pentru? - 35 voturi, TmpotrivZi ? 0 

voturi, abtineri ? 0 voturi. 
Acest proiect de hotarare a fost adoptat. 

Trecem la punctul 24 pe ordinea de zi: Proiect de hotirsre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenfi etapei 
II a Proiectului ,,Rea bilitarea infrastructurii educafionale in 
Bucure~ti" - 78 de unitafi de inviifiimint preuniversitar de stat 

Trecem la vot. Cine este pentru? - 33 voturi, TmpotrivZi ? - 0 
voturi, ab,[ineri ? - 1 vot. (Dumitrescu V.) 

Acest proiect de hotar3t-e a fost adoptat. 

Trecem la punctul 25 pe ordinea de zi: Proiect de hotirire 
pentru modificarea Hotaririi C.G.M.B. nr.5712006 privind 
desemnarea reprezentantilor C.G.M.B. in Comisia de cercetare 
prealabili in vederea declararii utilitifii publice a unor lucriri de 
I~.lfe?es ?c!22? 

Trebuie formulate propuneri 'in primul r3nd la acest pusact $ i  
apoi votul care eslie secret. 



Dl. consilier Giugula Doru 
Aq dori ca la punctul 1 alineat ultim ss facem urmstorul 

amendament: blocurile se identifici conform planurilor anexe care fac 
parte integranti din prezenta hotsr%re qi fac parte din domeniul public 
qi adiugsm ,,qi fac parte din domeniul public al Municipiului Bucureqti. 
Aceste locuinte vor fi folosite pentru situatii de urgent2." 

Dl. presedinte de qedinta Mircea Valentin 
Dl. Giugula suntem la punctul 25, cu comisia, nu la 26, ati 

anticipat, dar v3 multumim pentru promptitudine. 

Dl. consilier Pirpiliu Stefan 
Grupul de consilieri generali al P.D. o propune pe doamna 

Cruceanu Elena. 

Dl. consilier Giugula Doru 
S i  darn dovads de o cooperare totals noi o propunem pe 

doamna Campurean Mariana. 

Dl. preqediqte de qedinta Mircea Valentin 
Rog secretariatul tehnic ss elaboreze buletinele de vot, va fi vot 

secret qi noi vom putea trece la celelalte puncte. Revenim la acesta 
cand sunt gata. 

Comisia de numsrare va fi cea obiqnuits, comisia de validare a 
consiliului, dacs sunteti de acord. Cine este pentru? - unanimitate de 
voturi. 

Deci comisi~a de validare va fi qi comisia de numsrstoare in 
acest caz. 

Trecem la punctul 26 pe ordinea de zi: Proiect de hotsrare 
privind Tnaintarea catre Guvernul Romsniei a propunerii de 
emitere a Hotariirii de Guvern privind transmiterea blocurilor 
V53A gi V53B, din domeniul privat al statului gi din administrarea 
Ministerului Apararii Tn domeniul privat al municipiului Bucuregti 
gi Tn administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuregti. 

- 
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Arnendamentul meu este qi v3 rog frumos sa-l imbrstigati: 
blocurile se identifies conform planurilor anexe care fac parte 



integrants din prezenta hotsrare gi fac parte din domeniul public gi 
adsugam ,,gi fac parte din domeniul public al Municipiului Bucuregti." 
Tn sensul ca nu vor putea fi instrainate. Locuintele vor fi utilizate ca 
locuinte de urgenta. Avem persoane care sunt date afar3 din cas%, 
care sunt evacuate, care sunt pe drumuri. In  acest sens, daca tot le 
lu3m s3 le folosirn intr-un scop util nou% gi mai scZipZim de presiunea 
strazii pe acest aspect. 

Dl. consilied Adir Victor 
Din proiectul de hotsrare nu se face nici o referire la pretentiile 

Ministerului Apsrarii Nationale care a construit 20% la un bloc gi 30% 
la alt bloc gi solicit3 printr-o scrisoare un numar de apartamente 
conform investitiilor facute. Noi acum aprobsm aceasta solicitare 
catre Guvernul Romaniei s% ne dea aceste blocuri care le au date 
MApN-ului s3 nu ne trezim pe urm3 c3 MApN-ul zice ,,eu am facut 
atat, vreau 20 de apartamente". Nu s-a discutat, eu va spun ca idee 
ce poate sa apars. 

Dl. pre~edinte de sedintii Mircea Valentin 
Aceste conditii vor fi stabilite ulterior Dl. Adir. 
Trecem la votarea amendam<entului Dl-ui Giugula. Cine este 

pentru? - 26 voturi, TmpotrivZi ? - 0 voturi, abtineri ? - 5 voturi 
(Mircea V., Pop R., Prioteasa D., Dutii L., Tica H.). 

Acest amendament a fost adoptat dar va rog sa-l formulati 
foarte clar gi s%-l depuneti 'inainte de Tncheierea gedintei la 
secretariatul tehnic. Trebuie schimbat gi titlul hotararii 'in acest caz. 

Supun la vot acest proiect i n  integralitatea sa. Cine este 
pentru? - 34 voturi, impotriv3 ? 0 voturi, abtineri ? - 1 vot. (Adir V.) 

Acest proiect de hotsrare a fost adoptat. 

Trecem la punctul 27 pe ordinea de zi: Proiect de hotirare 
privind Tnaintarea catre Guvernul Rominiei a propunerii de 
emitere a unei Hotariri de Guvern privind trecerea terenului Tn 
suprafafi de 52.513 mp situat in B-dul. Basarabia nr.37-39, 
sector 2 din domeniul public al statului ~i din adnsinistrarea 
b n ~ n t i ~ i  Nati~nale aantrr~ Snnd Tfn dnrn~aii~rll nlahlir: al 
4 -  4 
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Municiphhui Bucure~ti ~i abrogarea HotarSsii C.G.M.B. 
nr.242/2006 



Dl. consilier AdTr Victor 
Constat o contradictie Tntre expunerea de motive $i proiectul de 

hotarire. Expunerea de motive spune 52.513 mp iar noi trebuie sa 
votam Tn proiectul de hotarire 53.512 mp. Sa-l cred pe Dl. Primar 
General sau sa cted proiectul de hotarire? Asta este Tntrebarea. Aici 
este vorba de 1060 de mp nu de un metru patrat. 

Dl. presedirite de sedint: Mircea Valentin 
Dl. Adir, conteazi ceea ce decidem noi nu ce scrie Dl. Primar 

General. 

Dl. consilier Adir Victor 
Nu, conteazii ce-mi trimite Primarul General Tn dezbatere, Dl. 

Pre$edinte, hai ca sunteti avocat. DacS este eroare tehnics eu cer 
retragerea de pe ordinea de zi, nici nu discut. 

Dl. consilier Giugula Doru 
Sunt dator s3 sustin punctul de vedere al d-lui profesor 

M%r8$esc1~ care tocmai a plecat la o sedinta $i sS v3 rog s2 aveti 
amabilitatea sS amanati discutarea acestui punct p ina  cand vom 
stabili dacii federatia mai are nevoie de stadion sau nu. CZi daca nu 
are nevoie de stadion, nu putem sS nu-l credem pe cuviint pe Dl. 
MiirZi$escu care lucreaza direct Tn acest domeniu. V-a$ ruga s% 
aminam pentru data viitoare acest proiect ca s3 vedem dac3 Tntr- 
adevar luam o hotsrare Tnteleapta sau nu. V3 multumesc. Noi am fi 
votat cu mare dragoste dar a venit dl. M%rZi$escu cu aceasta 
propunere. 

Dl. consilier Opr i~an Ion 
Dl. Pre$edinte, in  momentul de fat3 executivul trebuie s% se 

pronunte c i t  cerem. 53.512mp sau 52.513mp. Vreau s3 v3 pronuntati 
c i t  cereti. 

Dl. pre~edin!te de sedinta Mircea Valentin .. 
In opir~ia mea cred ca este vorba de o eroare si noi votiim ce 

en1 lna 'in nrnind dr-.""- ,,. r .  



Dl. Secretar General al Municipiului Bucuresti Toma Tudor 
Este vorba des suprafata trecuti in expunerea de motive 

asumati de executiv: 53.51 2mp. 

Dl. pre~edinte de sedinti Mircea Valentin 
Oricum mai niult de a t i t  nu ne va da nici Guvernul. Este vorba 

despre initierea unei hot i r i r i  de Guvern, suntem la inceput de drum. 
Haideti sa fim realigti. Bun, deci cu aceast3 rectificare supun la vot 
acest proiect de h~otir ire. 

Cine este pen.tru? - 26 voturi, impotrivi ? - 0 voturi, abtineri ? 
- 7 voturi ( Bergheg C., Giugula D., Adir V., loan A., Tudorache D., 
Voicu M., Stan I.) 

Acest proiect de hot i r i re nu a fost adoptat. 

Dl. consilier Giuqula Doru 
Urmeazi prlocedura de vot. V3 rog s i  m i  ascultati o secunda. 

Daci  doriti ca cele 2 persoane s i  fie votate nu faceti nici o semnare 
pe buletinul de vot. Dac3 nu doriti ca o persoani s i  nu fie votati o 
ti iati cu o linie simpli ca s i  ne fie mai ugor la numirat. VZi 
multumesc. 

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Dl. Romeo Pop gi Dl. Giugula nu faceti dispute in  fata 

co~isiliului, aici, mai Tntr-o parte vZi rog. Dl. AdTr nu mai aveti minute, 
aga spun colegii. 

Dl. consilier AdTr Victor 
Dl. Pre$edinte, poate n-am inteles eu bine, adineauri am cerut 

scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct constatind 
necorelarea. Durnneavoastri ati supus la vot retragerea lui de pe 
ordinea de zi? Poate n-am fost eu atent. 

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Nu a fost formulata dl. consilier. 

d e  zi a acestwi punct. Ceea ce am cerut Tnseamni c i  



Dl. presedinlte de sedints Mircea Valentin 
Dl. Adir, nu am trecut la vot, se va relua probabil. Vom vedea 

pe bands, dacs aga este vom confrunta cu banda. V3 rog Dl. Adir gi 
in  alte ocazii, fiti c3t se poate de explicit gi vorbiti in  microfon s3 
rsm3nS acolo. Ani aceasts rugsminte, $i dacs este ceva, imi cer eu 
scuze dacs nu s-a votat. 

Trecem la punctul 28 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare 
privind solicitarea catre Guvernul Rominiei de emitere a unui 
act normativ privind trecerea unor terenuri din domeniul public 
al statului 'in domeniul public al municipiului Bucuregti ~i in 
administrarea Co~isiliului General al Municipiului Bucure~ti, 
pentru acordarea de masuri reparatorii prin echivalent 
persoanelor indreptafite potrivit legii 

Dl. consilier Giuqula Doru 
Metodologia de acordare a acestor terenuri urmeazs a fi 

aprobats 'in Consiliul General. 

f 
Dl. presedinte de sedints Mircea Valenntin 
Dl. Giugula, din c3te gtiu eu este vorba despre terenuri care se 

dau in baza Legii 10 gi a legii fondului funciar, deci exists comisii deja 
constituite, nu intervenini cu alts comisie. 

Dl. consilier Giugula Doru 
Si este o metodologie care se face gi care spune care e ordinea 

de prioritsti, in ce baze se ds. 

Dl. pre~edinte de sedints Mircea Valentin 
E tot in lege gi aceasta. Noi ce putem s3 mai adsugsm aici? Nu 

vsd o bazs legals la aceasts completare care suns aga de frumos 
dar nu vsd de ce. 

Oricum, supun la vot amendamentul propus de Dl. Giugula. 
Cine este pentru? - 13 voturi, impotrivs ? - 9 voturi, abtineri ? - 2 
wntr iri / Printpara I3 fi/lirn~a \/ \ , 



Vreau sa v3d cati consilieri au votat. Poate 9tim 9i cati suntem 
in  sal3. Se va face o num3r3toare acum, nu nominals. Sunt 37 
consilieri in  sala. 

Vot3m in  ansamblu proiectul. Cine este pentru? - 26 voturi, 
irnpotriv3 ? - 6 vbturi (Giugula D., Stan I., Tudoraghe D. ,Voicu M., 
Surulescu A., Campurean M.), abtineri ? - 5 voturi. (Adir V., loan A., 
B3leanu D., lovici T., Berghe9 C.) 

Acest proiect de hot3rat-e nu a fost adoptat. 

Trecem la punctul 29 pe ordinea de zi: Proiect de hotirire 
privind aprobarea lucririi ,,Studiu de piati in teritoriul european 
pentru desig~ieri qi furnizori de mobilier urban integrat. 

Supun la vot amanarea acestui proiect. Cine este pentru? 
unanimitate de voturi 

Acest proieet de hotarare a fost amanat. 

Trecem la punctul 30 pe ordinea de zi: Proiect de hotirire 
privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista 
obligativitatea inmatriculirii. 

Dl. consilier Pirpiliu Stefan 
A9 dori s3 fac 2 amendamente: la art. 4 alin. 1 se introduce 1it.i : 

s% se fac3 dovada locului de parcare ; la art. 8, alin. 1 : taxa de 
inregistrare este de 300 de lei pentru art. 1 alin. 1 9i 40 lei pentru art. 
1 alin. 2.  Deci sunt 2 categorii de autovehicule, dac% citeati proiectul 
$i veneati la 9edinta de comisie vedeati. Art. 1 alin. 1 spune clar ce 
sunt acolo, utilaje, tractoare, autopropulsate. Trebuie sa se fac% 
dovada locului de parcare. 

Dl. consilier Opr i~an Ion 
Taxele de fnregistrare vin la bugetul Primariei Municipiului 

Bucureqi. Din punctul meu de vedere ~i ce a propus dl. consilier este 
o sun13 modic3. Avand i n  vedere c3 utilajele acestea sunt de 
capacitate foarte mare, cel puiin cele de la punctul 1, care lucreazii in  
constructii, taxa lor de inmatriculare ar fi trebuit s2 fie pl3titii pe baz3 
de cilindree 9i de tonal pentru c3 stric3 foarte mult drumul. Eu a9 
Pnm~ tlti pn g nrnnl ~c dl, Dirnilil-! PI r I n  . ,. -"". - - I- - I- >" - r - -" 

Dl. presedinke de sedinta Mircea Valentin 
Faceti UII afliendament? 



Dl. consilier Oprisan Ion 
Deci, daca 3.000 lei vin la municipalitate in momentul de fafa 

pentru Tnregistrarea unei magini, acegti bani vin o data in viata 
maginii. Eu propun 3.000 RON taxa pentru utilajele de la punctul 1. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domnule Pregedinte, stimati colegi I-ag ruga pe dl. Udrigte s3 

ne IamureascZi. Asta este o taxa numai pentru Tnmatriculare. Practic 
el pentru functionarea Tn Bucuregti igi plategte celelalte taxe, de trafic 
greu etc. Este nutmai strict o tax2 de Tnmatriculare, atst. Celelalte taxe 
ramsn, daca vrea s3 traverseze pe Calea Victoriei gi e agabaritic Tgi 
plategte taxele conform hot2r2rii pe care o avem, nu. 

Dl. presedinte de sedinta Mircea Valentin 
Supun la vot amendamentul d-lui Pirpiliu. Cine este pentru? - 

29 voturi, Tmpotriva ? - 7 voturi ( Giugula D., Stan I., Tudorache D., 
Csmpurean M., Yoicu M.,Oprigan I., loan A), abtineri ? - 1 vot ( 
Surulescu A) 

Acest amenldament a fost adoptat. 
Supun amendamentul dl-ui Oprigan. Cine este pentru) - 4 

voturi, Tmpotriva ? - 1 voturi, abtineri ? - 24 voturi. 
Acest amenldament nu a fost adoptat. 

Supun la vot proiectul Tn integralitatea sa cu amendamentul 
votat. Cine este pentru? - 32 voturi, Tmpotriva ? 0 voturi, abtineri ? - 
8 voturi. ( Giugula D., Stan I., Surulescu A., Csmpurean M., Voicu M., 
Tudorache D., Oprigan I., loan A.) 

Acest proiect de hotarsre a fost adoptat. 

Treceni la punctul 31 pe ordinea de zi: Proiect de Iiotsrare 
privind aprobarea derulsrii proiectului ,,0 noui gansg" de catre 
Direcfia Generals de Asistenfs Social5 a Municipiului Bucuregti 

Cine este pentru? - 33 voturi, Tmpotrivs ? 0 voturi, abtineri ? - 
3 voturi.(AdTr V., Stan N., Baleanu D.) 

Acest proiect a fost adoptat. 

- .  . 2 e c - b , , ,  2 .a "- y- d ,  W " .  .-- -2- -.. " . - " a -  d --- . -  - --- - / 

paivind aprsbarea proiectulul ,,RevitaBimarea f ones' Palatug 



Voievodal Curtea Veche" Si abrogarea Hotarsrii Consiliului 
General al Municipiului Bucuregti nr. 26012004 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
0 precizare in  timp ce se voteaza. Fratilor este pe PHARE 

proiectul. Pierdeq banii. 

Dl. presedinte de sedints Mircea Valentin 
Cine este pentru? - 30 voturi, PmpotrivS ? - 0 voturi, abtineri ? - 

0 voturi. 
Acest proiect a fost adoptat. 

Trecem la punctul 33 pe ordinea de zi: Proiect de hotarsre 
privind aprobarea organigramei, nuniarului de posturi, statului 
de functii gi relgulamentului de organizarea gi functionare al 
Scolii de Arta Bucuregti 

Cine este pentru? - 34 voturi, impotrivs ? 0 voturi, abtineri ? 0 
voturi. 

Acest proiect a fost adoptat. 

Comisia care numirii sii se retraga pentru val-idare. 

Trecem la punctul 35 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare 
privind participarea Municipiului Bucuregti la ECAD (European 
Cities Against Drugs) 

Cine este pentru? - 36 voturi, Tmpotrivii ? - 0 voturi, abtineri ? 0 
voturi. 

Acest proiect a fost adoptat. 
Rog comisia de numarstoare sii se retrags pentru a numara 

voturile. 

Dl. Primar General Adriean Videanu 
Domn~~le Pregedinte, stimati colegi va adresez o mare 

rugiiminte: sS facem o gedinta de indata pentru primul punct cu 
Faurul. lertati-ma, este gi ordinea suplimentars. Ani vorbit cu Primul 
Ministru gi cu Ministrul Finantelor. Avem rezervati din Fondul de 
n~711nl tar~  81111 mili=lrde de lei ne carp dar.5 rill re7cllv5m aceast2 - - 7 

8'" - -'-. "- I-"-" - - ' .  f" - ,-d---- - -  - " .  --.< .. --.a -" - - -  - 2  - 

a,cceptZim sa facem o gedinti de indata sS terminam cu aceasta 
problem8. DupZi punctul suplimentar. Vii rog mult de tot. 



Dl. pre~edinte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Trecem la unicul punct de pe ordinea suplimentari: Proiect de 

hotarire privind alocarea din fondul de rezervi al bugetului 
propriu al rnun~icipiului Bucure~ti a surnei de 500.000 de RON 
pentru acordarea unui ajutor Municipiului Tecuci, judeful Galafi. 

Dl. consilier Giugula Doru 
Ag face un amendament. Din delegafia care va merge gi va 

predea acest ajutor s i  fac i  parte c i te  un reprezentant de la fiecare 
partid. 

Dl. pre~edipte de ~ e d i n t i  Mircea Valentin 
Dl. Giugular acegti bani vor fi tralisferafi in cont, e vorba de bani. 

Cum facefi atunci?. V i  trimitem prin SWIFT? 

Dl. consilier Giuqula Doru 
Nu cumva sa fie ajutoare. Eu la asta m i  refer, noi lu im bar~ii gi 

pe urm i . . .  

Dl. presedinte de sedinti Mircea Valentin 
Au nevoie $i de bani acolo. Supun la vot acest proiect. 
Cine este pentru? - 36 voturi, impotrivi ? - 0 voturi, abtineri ? 0 

voturi. 
Acest proiect a fost adoptat. 

Exist2 o convocare a Domnului Primar General pentru o 
gedinfi de indata, in  temeiul art. 39, alin. 4 din Legea 215/2001 
privind administratia public2 local2 cu urmitoarea ordine de zi: un 
singur punct gi an ume Proiect de hotirire privind aprobarea 
lncheierii conventiei lntre Municipiul Bucure~ti Si FAUR S.A. $i 
abrogarea H.C.G.M.B. nr. 5712007. 

Va rog s i  semnafi convocatorul acestei gedinte. Dup i  ce 
Tncheiem ~edinfa, af l im numiritoarea voturilor, vom proceda gi la 
aceasti gedinti de Tndati. V i  rog s i  r iminef i  in  sa l i  pentru gedinfa 
de Tndati. Este convocarea Primarului General, nu este nevoie s i  
~ a r ~ m a ) !  * 1m qI+  --.pal~,-a+r\r 



Comisia de validare, ati terminat de numarat? 

Supun la vot amanarea pentru 9edinta viitoare a proiectului de 
hotiirare de la punctul 25. Cine este pentru? - 36 voturi, Tmpotrivii ? 0 
voturi, abtineri ? O voturi. 

Acest proiect a fost amanat. 

Declar lucrqrile 9edintei noastre de azi Tnchise. 

Sedinta s-a Tncheiat la orele 18,lO. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Valentin Mircea 

intocmit 1 : .  
M. Perynaru ,' 
P T;-In--, -. ' t Y I " L . 6  ie. 

Verificat 
Sef Birou 
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P roces-verbal 
incheiat in  qedinta de Tndata a 

Cons~iliului General al Municipiului-Bucureqti 
din data de 13 septernbrie 2007, orele 18,15 

Sedinta a avut loc la sediul Primariei Municipiului Bucureqti din 
B-dul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 tn sala de consiliu de la etajul 
Ill, la care au participat 30 din cei 55 de consilieri generali. 

La 9edinta au participat urmatorii: domnul Primar General 
Adriean Videanw, domnul loan Grigore Popa viceprimar al 
Municipil~lui Bucure9ti, domnul Secretar General Tudor Toma, Din 
partea lnstitutiei iprefectului Municipiului Bucureqti, domnul Prefect 
CatAlin Deaconescu qi dna Subprefect Cristina Ecaterina Corut. 

Au fost invlitati s3 participe urmatorii: directorii aparatului de 
specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti, directorii 
regiilor autonorme aflate in  subordinea Consiliului General al 
Municipiului Bucureqti, presa gi televiziunea. 

La qedinta au fost absenti urrnatorii: Baleanu Dorin, Bancila 
Mihai, Berbecaru Alin Durnitru, Botezatu ' Enescu Petre, Botoq 
Laurian, Burnbag Florin, Campurean Mariana, Ciuca Maria, Cruceanu 
Elena, Florescu Dragoq, Galetuqe Stelian, Gheorghe Victorita, 
Giugula Mihai Daru, Goncea Gheorghita Liviu, loan Aurelian, 
Mgr3$escu Nicolae, Meran Dan, Paliga Sorin, Petrovici Octavian, 
PurcZirea Sorin, Stan Ion, Sur~~lescu Aurelia, Tsnase Antonel, 
Tudorache Daniel, Voicu Mihai. 

Dl. pre~edinte de sedinta Mircea Valentin 
Domnul Secretar General sa anunte prezenta la 9edinta de 

indata. 

Dl. Secretar General al Municipiului Bucuresti Toma Tudor 
Sunt ~rezenti  i n  sal3 30 consilieri aenerali. 



Dl. ~resedinte de $edinta Mircea Valentin 

Supun la vot aprobarea Proiectului de hotarere privind 
aprobarea incheierii conventiei intre Municipiul Bucuregti gi 
FAUR S.A. ~i abrogarea H.C.G.M.B. nr. 15712007. 

Cine este pentru? - 30 voturi, impotriva ? - 0 voturi, abtineri ? - 
0 voturi. 

Acest proiect a fost adoptat. 

Declar gedinta 'inchis% 
Sedinta s-a Dncheiat la orele 18.30 

fntocmit 1 -  . , J - - (  

M. Per~unaru ) "  ' 

G. Ticleanu * - 

A. Dutu ,'.dl. - - 
M. Sorea 

Verificat 
Sef Birou 

Redactare Hotgr3ri C.G.M.6 
Nicoleta Dinu 




