SECTORULă1ăALăMUNICIPIULUIăBUCUREȘTI

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 14 aprilie 2016

Şedinţa a fost convocată de către domnul Vasile Moţoc, Viceprimarul Sectorului 1, având în
vedere delegarea de atribuţii, conform art.57, alin.(2) din Legea nr.215/2001, prin Dispoziţia nr. 1691
din 13.04.2016, ţinând seama de art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art.
115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:
1. Proiectădeăhotărâre privind numirea unei comisii de negociere a condiţiilor şi a preţului pentru
cumpărarea imobilului din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” – Primarul Sectorului 1
2. Proiectă deă hotărâreă prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti
împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic
„Sf. Maria” şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti – Primarul Sectorului 1
La deschiderea ședinței au fost prezenți 15 consilieri locali. Au lipsit: Marinela Adam, Sorin
Cornel Andreiana, Alecsandru Diaconescu, Steliana Cristina Dinu, Teodor Cristian Dumitrescu,
Leonard Ionuţ Gheorghe, Mihai Alexandru Iorgulescu, Laura Cristina Mara, Mircea Dan Stăncescu,
Cătălin Teodorescu, Ana Luiza Zvirid.
De asemenea, au participat: domnul Remus Alexandru Moldoveanu – Secretarul Sectorului 1,
directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, reprezentanţi ai instituţiilor
aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, doamna Nicoleta Gaidoş – director al Colegiului
Tehnic „Mircea cel Bătrân”.
Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Bună ziua, doamnelor şi domnilor. Având în vedere
prezența în sală a 15 consilieri locali în funcţie, constat şedinţa de îndată legal întrunită.
În primul rând, vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local.
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.
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Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Domnule preşedinte...
Domnulă AdrianăTănăsescu: Bună ziua, conform Dispoziţiei nr. 1691 din 13 aprilie 2016 se
convocă Consiliul Local al Sectorului 1 în şedinţă de îndată, în data de 14 aprilie 2016, ora 13.00, în
sala de şedinţă a Primăriei Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr. 9, sector 1, cu ordinea de zi pe
care o aveţi în faţă – sunt două proiecte.
Vă propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulţumesc. Abţineri? Voturi
împotrivă? Nu există. În unanimitate ordinea de zi a fost aprobată.
CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.
1.La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume Proiectă deă hotărâre privind
numirea unei comisii de negociere a condiţiilor şi a preţului pentru cumpărarea imobilului din str.
Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”,
datorită faptului că nu avem constituit cvorumul de două treimi necesar pentru aprobarea acestuia,
acest proiect de hotărâre se va amâna pentru şedinţa următoare.
2.Proiectă deă hotărâreă prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti
împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic „Sf.
Maria” şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti
Domnulă Adriană Tănăsescu:ă Vă rog frumos, dacă aveţi observaţii sau întrebări cu privire la
acest proiect. Nu sunt. Vă propun să votăm. Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă?
HOT RÂREAăAăFOSTăADOPTAT ăCUăUNANIMITATE DE VOTURI.
DomnulăAdrianăTănăsescu: Avem un punct diverse. Domnule Secretar...
Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: În primul rând, la punctul Diverse doresc să vă
aduc la cunoştinţă că la întrunirea de ieri care a avut loc la sediul primăriei între liderii grupurilor
politice din consiliu, s-a discutat repunerea în discuţie a proiectului privind acordarea în comodat a
unui spaţiu pentru sediu Crucii Roşii Sector 1 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 1. Prin urmare, vreau să vă informez că s-a decis, pentru a treia oară,
includerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii aprilie.
De asemenea, având în vedere faptul că proiectul care s-a aflat astăzi la numărul 1 pe ordinea
de zi este un proiect de o importanţă deosebită, oricum, chiar dacă am fi reuşit astăzi să numim,
termenele ar fi fost foarte strânse pentru a se putea finaliza achiziţionarea imobilului în acest mandat,
prin urmare, adresez o rugăminte liderilor de grup să discute personal cu ceilalţi membrii ai consiliului,
din grupurile lor politice, dacă putem să întrunim cvorumul necesar de două treimi, adică 18 consilieri
locali până la şedinţa ordinară din data de 25 aprilie, să ţină legătura cu noi şi vom convoca o nouă
şedinţă de îndată, având în vedere urgenţa acestei probleme.
Nu în ultimul rând, având în vedere că la şedinţa ordinară precedentă a consiliului local a fost
respins, prin lipsa cvorumului necesar, un proiect prin care se dispunea refuncţionalizarea a două spaţii
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comerciale din incinta imobilului nostru, din Piaţa Amzei nr. 13, nu piaţa agroalimentară Amzei, în
spaţii cu destinaţie culturală, destinate atât organizaţiilor de artişti şi în special copiilor din sectorul 1,
am organizat în data de 21.04.2016, la sediul primăriei, probabil că aţi primit deja pe email invitaţiile,
o dezbatere publică pe această temă, în care împreună binenţeles cu grupurile ţintă cărora ne adresăm,
cu cetăţenii care doresc să participe şi cu dumneavoastră, pentru că sunteţi forul decizional, să
discutăm, să vedem care sunt opiniile cele mai bune, dacă să dăm unor societăţi comerciale cu chirie
aceste spaţii şi apoi să alergăm după ei să ne plătească chiria şi să închiriem de pe piaţa liberă nişte
spaţii expoziţionale, pe bani foarte mulţi sau să folosim propriile noastre spaţii, în atingerea atribuţiilor
legale, pe care le avem noi, consiliul local şi aparatul de specialitate. Vă mulţumesc.
Domnulă Adriană Tănăsescu: Vă mulţumesc, dacă mai sunt şi alte intervennţii. Domnule
Viceprimar..
DomnulăVasileăMoţoc: Domnule Secretar, aş dori să ne oferiţi mai multe informaţii referitoare
la Romprest. M-au întrebat colegii şi ar fi cel mai indicat să ne explicaţi dumneavoastră motivele
pentru care la ultima şedinţă din acest mandat să se voteze acest proiect.
Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Ca urmare a modificării Legii nr. 101/2006 privind
serviciul public de salubrizare, în anul 2014 s-a reîntors în competenţa exclusivă a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, încheierea contractelor şi aprobarea regulamentelor de organizare
şi funcţionare a serviciului de salubrizare. Noi am demarat o acţiune de elaborare a unui nou
regulament de organizare şi funcţionare a acestui serviciu, având în vedere modificările legislative dar
şi aprobarea, în cursul anului trecut, a strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare de la nivelul
municipiului Bucureşti de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi avem şi ca măsură
impusă de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice de a aproba, dându-ne termen până la 30 aprilie, dar din cauza dezbaterii publice care trebuie
efectuată, fiind vorba de un act cu caracter normativ, am cerut extinderea până la data de 31 mai, de a
aproba noul regulament de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare şi, de asemenea,
foarte important, actul adiţional care urmează să fie încheiat cu delegatarul serviciului, adică SC
Compania Romprest Service SA, act adiţional care să introducă în contractul nostru de delegare
prevederile stipulate de noul regulament.
Prin urmare, ştiu că luna mai va fi o lună foarte dificilă pentru dumneavoastră, având în vedere
şi activitatea politică pe care o desfăşuraţi, dar rugămintea noastră este să participaţi atât la dezbaterea
publică care priveşte acest regulament de organizare şi funcţionare al serviciului, cât şi la ultima
şedinţă, şedinţa ordinară din luna mai, când acesta urmează să fie aprobat, urmând a fi repuse în
discuţie o serie de teme importante care privesc modul de prestare a serviciului şi poate cea mai
importantă dintre ele este – şi aceasta este o temă de gândire pentru dumneavoastră din punct de vedere
politic, este o decizie politică – păstrarea actualului sistem în care se suportă din bugetul local serviciul
de ridicare a deşeurilor menajere de la populaţie, de la persoanele fizice sau introducerea unei taxe de
salubrizare, ori introducerea unei taxe de habitat.
Noi v-am trimis pe email, tuturor, acest proiect de regulament, cine nu l-a primit poate să-l
ridice de la Serviciul Secretariat General, în copie, printat pe hârtie. Vă rog să-l analizaţi, să-l dezbateţi
şi să-l dezbateţi cu cetăţenii, mai ales că este campanie electorală, să participaţi la dezbaterea publică
pe care noi o vom organiza şi o vom anunţa la sediul nostru, pentru ca în ultima şedinţă să putem
aproba un regulament care pentru mulţi ani de acum înainte va reglementa şi va legifera modul în care
se desfăşoară acest, atât de important, serviciu public. Vă mulţumesc.
DomnulăVasileăMoţoc: Vă mulţumesc, domnule Secretar.
DomnulăAdrianăTănăsescu: Domnul Brad doreşte să aibă o intervenţie.
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Domnul Ion Brad: Aş dori să anunţaţi despre acea întrevedere societatea civilă cu mai mult
timp înainte, să nu spuneţi „vedeţi că mâine la ora 14.00 este întâlnirea”. Aşa s-ar putea să nu poată
nimeni să vină.
Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: O să o anunţăm cu minim 10 zile înainte, astfel
încât ca toată lumea să fie pregătită; pentru noi o să fie o misiune dificilă de a dezbate, de aceea am
lăsat şi mai mult timp, am cerut şi de la ANRSC o extindere a termenului de aprobare. V-am spus că ei
ne fixaxeră timpul de 30 aprilie, dar pur şi simplu un document atât de vast care încorporează foarte
multe prevederi legale, atât acte emise de parlament, de Guvernul României, de ANRSC, dar şi de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi care de multe ori se contrazic sau conţin reglementări
neclare, au trebuit cerute foarte multe clarificări de la ANRSC şi de la Ministerul Dezvoltării
Regionale pe diferite teme care nu erau clare, de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru
clarificări. Ce am primit este o altă problemă.
Prin urmare, a fost un act foarte dificil de elaborat, dar considerăm că noi, echipa din primărie
şi consultanţii noştri externi – am lucrat cu o echipă de avocaţi, astfel încât să avem cea mai bună
consultanţă juridică în acest domeniu – am reuşit să elaborăm un act coerent, aplicabil, dar care are,
totuşi, câteva opţiuni, care ţin de nivelul politic al administraţiei locale şi pe care le vom dezbate şi
urmează să fie aprobate în ultima şedinţă a acestui consiliu. Mulţumesc.
Domnulă Adriană Tănăsescu: Da, vă mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte intervenţii. Vă
mulţumesc, declar şedinţa de astăzi încheiată şi vă mulţumesc pentru participare.
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