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Sedinta se desfasoara online
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Buna dimineata!

Avem 37 de proiecte pentru aprobarea cererilor de finantare Tn

cadrul programului National Anghel Saligny, aceste 37 de proiecte au
aceea9i structura respectiv se Tntemeiaza pe Ordonanja de Urgenla
95/2021 pentru aprobarea Programului Na+ional de investijii Anghel
Saligny 9i pe Ordinul 1333/2021 al Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice
9i Administrajiei pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a Ordonan+ei de Urgenji privind programul Anghel Saligny.

Astfel temeiuljuridic Tn baza carora sunt propuse aceste proiectede
hotarari este acela9i. Ce voiam sa va propun? Daca sunt ni9te discutii
generale pe modul Tncare sunt formulate aceste proiecte de hotarari sa le
avern acum, chiar 9i unele discujii specifice pe fiecare proiect de hotarare

in parte, urmand ca dupa aceea sa trecem prin ele 9i doar sa facem votul
ca sa nu pierdem prea multtimp. in ideea ca proiectele de hotarari sunt la

feI, din punct de vedere al oportunitatiieste necesar sa facem aceste
proiecte, dar discutam pe partea de legalitate.
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injeleg ca sunteji de acord. Voiam Tnainte sa punem ni9te Tntrebari

direcjiilor de specialitate care au semnat rapoartele de specialitate,
respectiv Directiei Planificare InvestiIii 9i Direcjiei Transporturi.
Adresez cateva Tntrebari pentru doamna de la Directia Planificare
Investi+ii.Am consultat Ordinul nr. 1321 din 20 septembrie 2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferent obiectivelor de investitiiprevazute
in programul Anghel Saligny 9i aici fac referire la ni9te standarde de cost
aplicabile obiectelor din investijii care se regasesc printre proiectele de
hotarari pe care trebuie sa le votam astazi TnConsiliul General respectiv
drumuri, cele de la articolul 4 alineatul 1 litera c din Ordonanta de Urgenta

95/2021 9i voiam sa ne explicaji daca ati luat Tncalcul aceste standarde?

§i daca nu ce standarde au fost luate Tn calcul pentru a se stabili
valoarea acestor proiecte, cereri, proiecte care se evalueaza pentru
objinerea finanlarii prin acest program.

Doamna Bardan Lorena – Sef Serviciu Directia Planificare Investitii
La Ordinul 1321 avem la punctul 5 standard drumuri publice din

interiorul localitalilor pe care noi nu I-am luat Tn calcul din cauza faptului
ca la+imea drumului aici face referire la drumurile mici 2 m sau 3 m pe cand
noi avem mult mai mari si atunci si nu s-a luat Tncalcul acest standard, s-

a mers pe devize fara sa se ia in calcul acest ordin.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Ce 9anse sunt ca cererile sa fie aprobate, daca standardele de cost

nu sunt luate Tn considerare, in formularea cererilor ca sa obtina

finantarea?

Doamna Bardan Lorena – Sef Serviciu Directia Planificare Investitii
S-a mers pe ideea ca studiul din studiul de fezabilitate pentru
capitolele care vor fi finantate 9i atunci TnmomentulTncare avem 15 zile
sa modificam 9i sa actualizam aceste devize daca vor fi aprobate. Dupa
cum 9tiIi in Ordonanta avem anumite capitole care sunt finantatede la
bugetul de stat 9i atunci noi din devize am luat acele capitole care se pot
finanja prin acest program.
Domnul consilier Badiu Andrei
Raspunsul la Tntrebarea domnului pre9edinte 9i mi se pare foarte

pertinenta Tntrebarea 9i o sa insist sa raspundeji concret, discutam totu9i
cu direc+ia de specialitate.

2

P

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
in cererea de finantare se precizeaza valoarea calculata conform
standardului de cost. Daca noi nu o sa respectam standardul de cost 9i
trecem alte criterii pe baza carora s-a stabilit valoarea e neclar cum vor
interpreta Ministerul Dezvoltarii.
Doamna Bardan Lorena – Sef Serviciu Directia Planificare Investitii
Nu s-au luat Tncalcul aceste standarde pe 1321.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Nu ati discutat cu cei din minister?
Doamna Bardan Lorena – Sef Serviciu Directia Planificare Investitii
§tiu ca doamna director a discutat Ia minister 91a spus ca putem sa
le facem fara standardul de cost.
Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Macar a+icorelat costurile pe metru lungime? Deci daca lalimea e
mai mare in Bucure9ti,in Ioc de 6 m e prevazut 2 ori 3 m deci 6 m lalime
sa zicem ca in Bucuresti sunt 7 m, 8 m latime are drumul,ati corelat? Daca

este inca un metru sa Tmparjimcostulpe metri9i atuncidaca e inca 1
metru de la+ime in plus in Bucure9tisa adaugam acel procentcat de cat
e corelat sau nu.
Doamna Bardan Lorena – Sef Serviciu Directia Planificare Investitii

Nu, nu am facut lucrul acesta, am luat din deviz prin aceasta

ordonanta 9i care ne sunt acceptate 9i atunci am scos de acolo valoarea
fara cost standard .
Domnul consilier Badiu Andrei

Mintea mea nu poate sa injeleaga cum de nu s-au gasit anumite
corelari conexe, adica efectiv fmi e frica sa votam ni9te proiecte bune
pentru ora9ul asta care nu vor putea fi aplicate 9i nu vor putea fi aplicate

dintr-un motiv tehnic care era u9or de depa9it momentul acesta. Nu Tmi

vine sa cred ca efectiv la toate proiectelecate sunt ele, nu am gasit
standarde de cost macar conexe sau macar determinabileprin aplicarea
unor calcule. Tntrebareamea este 9i o sa va !in sa raspundetide ce nu ati
aplicat nici un standard de cost pe ele? Insist sa raspundeji, ne-ati turnat
o vrajeala mai devreme, ne-a+iTn9iruitni9te propozijii care Tmpreuna nu
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aveau legatura una cu alta. sa nu credeji ca aji scapat de raspunsul la
aceasta Tntrebare.

Doamna Bardan Lorena – Sef Serviciu Directia Planificare Investitii
Nu vrea sa soap, doar v-am spus ca nu s-a aplicataceste standarde
de cost s-a mers doar pe acest deviz.
Domnul consilier Badiu Andrei

La nici un proiect? La niciunulnu a+igasit nici un standard de cost

aplicabil?

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Vorbim despre ce costuri de standard au fost luate Tnconsiderare la
aceste investitii spre finantare prin programul Anghel Saligny 9i a9 dori
domnul director daca ne puteji spune pentru proiectele din domeniul
transporturilor daca aji luat Tncalcul anumite standarde sau anumite criterii
pentru a stabili valoarea investijiilor.

Domnul Teodorescu Mihai –DirecTiaTransporturi
Standardul pentru a stabili valoarea investitiilor, domnule pre9edinte

dupa care a luat Tn considerareeste cel pe care I-am primitde la
Societatea de Transport Bucure9ti, care a elaborat 9i proiectul prin care
se desfa9oara investijia pe bulevardul Vasile Milea Tn acest moment
reabilitare a 1,1 km cale de dubla derulare. Practic, Directia de
infrastructura din cadrul STB are un serviciu dedicat proiectarii 9i elaborarii
studiilor de fezabilitate iar ei au standardul de cost aferent infrastructurii

de cale de rulare pentru tramvai, v-am zis pe care se desfa9oara 9i Tn

acest moment un proiect de reabilitarea 1,1 km. Practic toate proiectele
in care sunt cuprinse reabilitarea Tn derulare pentru material rulant

necesara atat de necesar 91pentrufaptulca s-a semnat contractulcu cele
100 de tramvaie si urmeaza sa vin in Bucuresti. Stiti foarte bine ca nu au
mai fost modernizata din anul 2000-2004, cand au fost reabilitaji cei peste
110 km de cale dubla la momentulrespectiv dar standardul de cost este

dat de Societateade TransportBucure9ti,cu documenteasumate,un
proiect tehnic asumat 9i prin DALI-urile care deja sunt prinse de catre
Directia Transporturi 9i comanda fermi data Tmpreuna cu Primarul
General catre STB pentru elaborarea acestora pentru maturitatea
proiectelor la Tnceputulanului 2022. Dar v-am zis avem standard de cost
de la investijia facuta in prezent pe bulevardul Vasile Milea, pot pune la
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dispozitie oricui dore9te documentele venite de la STB, costurile estimate,
defalcate.

Doamna consilierGram Anamaria Alina
va daji seama ca nu au nicio importanla standardele de cost facute
de STB, in fata celor facute de Guvern.

Domnul Teodorescu Mihai –Direcjia Transporturi
Doamna consilier general noi in acest moment STB prin serviciul pe
care TIare, faptul ca are proiectanti 9i T9iasuma prin 9tampila, prin tot ce
trebuie 9i deja derulam Tnproiectullor tehnic care se Tntamplain prezent

si Vasile Milea este un lucruchiar si in acest momentcand vorbim,din
punctulmeu de vedere este un standard de cost clar pe care noi putem
lucra adica 9i pe care chiar se lucreaza.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
injeleg dar daca nu sunt aprobate aceste cereri de finanjare pentru
ca nu respectam standardele de cost objinem ceva?
Domnul consilier Badiu Andrei

Mai am si eu o intrebare.Standardul de cost de la STB cat de

relevant este pentru drum acces cartier Henri Coanda. Ce legatura are
una cu alta, reabilitareade drum, ce treaba are cu STB-ul?

Domnul Teodorescu Mihai –Direcjia Transporturi
Nu m-am referit la acel proiect, Tntr-adevarcu Henri Coanda 4, nu
exista Tn derulare, eu din punct de vedere al Directiei Transporturi a9
putea sa vorbesc pe standardul de cost a ceea ce am pus eu la dispozijie
Directiei Investitii, ceea ce Tnseamna numai reabilitare cale de rulare,
restul standardul de cost nu am participat la elaborarea acestuia.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel

Doamna de la Investijiinu ne poate preciza, domnul director ne-a

spus care a fost baza pe care a luat-oin considerarepentrua redacta
raportulde specialitate,daca nu avem alte raspunsuridin acest punct de
vedere Tnseamna ca nu exista, ne-a 9i spus doamna de la investijii.

Doamna consilier Petre Stefania
A9 avea eu o Tntrebare domnule pre9edinte. Ne puteji spune va
rugam frumos cam cand au Tnceput proiectele asta sa fie pregatite?
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Doamna Bardan Lorena – Directia Planificare' Investitii
Am Tnceput sa lucrez la ele saptamana trecuta.

Doamna consilier Petre Stefania
Am inteles, e clar acum. Multumesc frumos.
Domnul consilier Badiu Andrei
Care e ultima zi in care putem aplica cu aceste proiecte?

Doamna Bardan Lorena – Directia Planificare Investitii
§tiam ca astazi este ultimazi, nu §tiu daca s-a modificatulteriordata,

dar daca Tn proiecteste acceptatexista o perioadaTn care cei de la
minister pot cere clarificari asupra unor proiecte 9i noi in termen de 15 zile
sa le putem actualiza.

Domnul consilier Badiu Andrei
Coreland raspunsul la Tntrebarea mea cu raspunsul la Tntrebarea

doarnnei §tefania Petre, Tnseamna ca noi ne-am apucat acum o
saptamana Tn condijiileTn care azi e ultima zi de ni9te proiecte atat de
importante pentru ora9ul asta 9i care fac obiectul principal din punctul meu
de vedere al departamentului Tn care dumneavoastra activati,

departarnentulde investi+iiasta la maniera asta a tratat aceste proiecte. E
o concluzie pe care am tras-o.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Am gasit Tn Ordonanta de Urgenta aceste cereri de finantare, Tn45
de zile de la data publicarii normelor de punere Tn aplicare, acest lucru sa Tntamplatpe 22 septembrie, 45 de zile de la 22 septembrie Tnseamna ca
8 noiembrie, deci astazi. Mai sunt alte Tntrebaridin partea colegilor? Numai
sunt, o sa luam fiecare proiectTn parte, o sa fnentionezdaca are referat
de aprobare 9i raport de specialitate, o sa rog imediattehnicul sa supuna
la vot fiecare proiect Tn parte pe masura ce le votam.

Punctul 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare pentru obiectivului de investijii “strapungere b-duI Nicolae
Grigorescu – Splai Dudescu Etapa Il – km 2+400- intersecjie Calea
Vitan Barze9ti“, in cadrul Programului Najional de Investijii „Anghel
Saligny“ . Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot,

vi rog
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul2 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de

finanjare din Programul najional de investijii "Anghel Saligny"

pentru obiectivul de investijii “Penetrajie Prelungirea Ghencea -

Domne9ti 9i Supralargire Bulevardul Ghencea intre Strada Bra9ov 9i
Terminal Tramvai 41" Proiectul are referat de aprobare 9i raport de
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i O abtineri avizul este
favorabil.

Punctul3 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare pentru obiectivului de investiIii “Drum de acces in Cartier
HenriCoanda prin Str. Biharia“ in cadrul ProgramuluiNajionalde
Investijii „Anghel Saligny” Proiectul are referatde aprobare 9i raportde
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul4 - Proiect privind aprobarea cererii de finanjare 9i a

devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivul de

investi Iii "Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str.
Armand calinescu, Str. Vasile Lascar, Str. Lizeanu si Intrarea

Vagonului", in cadrul Programului Najional de Investigi "Anghel
Saligny" Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot,

vi rog

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi ’fmpotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul 5 - Proiect privind aprobarea cererii de finantare 9i a

devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivul de
investijii "Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu vacarescu 9i Str.

capitan Av. Alexandru §erbanescu de la 9os. 9tefan Cel Mare la Pod

Baneasa", in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel

Saligny"

va rog

Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot,

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva Pi 0 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul6 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Basarabiei
de la intersecTia cu B-duI.1 Decembrie 1918 pani Ia cap terminal

Republica", in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel

Saligny"

va rog

Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot,

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab{ineri avizul este
favorabil.

Punctul7 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare ei a devizului general estimativ, in vederea finanlarii

obiectivul de investitii "Reabilitare sistem rutier Tntre bucla de
intoarcere B-duI. Tei - Str. Dna. Ghica, Piata Delfinului, B-duI.

Chi9inau, B-duI. Nicolae Grigorescu, Str. luliu Hajeganu, §os. Vitan
Barze9ti pana la §os. Oltenijei", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny" Proiectul are referat de aprobare 9i raport de
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul8 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii

obiectivul de investigi "Reabilitare sistem rutier Bucla Gara de Est pe
arterele B-duI. Garii Obor, B-duI. Ferdinand (TntreGara Obor 9i §os.
Pantelimon), §os. Pantelimon, Str. Baicului", in cadrul Programului
Najional de Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de
aprobare 9i raport de specialitate.Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul 9 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii

obiectivul de investilii "Reabilitare sistem rutier Tntre bucla de
Tntoarcere Str. Grajioasa – B-duI. Aerogarii – DNI – Complex
Comercial Baneasa", in cadrul Programului Najional de Investi Iii

"Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raport de
specialitate.Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil
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Punctul 10 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investitii "Reabilitare

sistem rutier Tntre bucla de

intoarcere Piaja Unirii9i bucla de intoarcere Sf. Gheorghe", in cadrul
Programului Najional de Investi Iii "Anghel Saligny." Proiectul are
referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 11 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul

Chi9inau, in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel

Saligny."

va rog

Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. vot,

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul 12 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii

obiectivul de investiIii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Dimitrie
Pompeiu, §os. Petricani, B-duI. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str.
Reinvierii 9i Str. Turmelor", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raportde
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Punctul 13 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Expozijiei,

Str. Aviator Popi9teanu,Str. Pujul lui Craciun, Str. Dornei 9i Str.
clabucet", in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel
Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. vot,

va rog

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabil
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Punctul 14 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii

obiectivul de investitii "Reabilitare sistem rutier B-duI. Ferdinand,
Tntre§os. Mihai Bravu 9i Str. Traian", in cadrul Programului Najional
de Investi Pi "Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raport
de specialitate. Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanjirii
obiectivul de investiIii "Reabilitare sistem rutier pe arterele B-duI. I.
Ghe. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Grivitei 9i B-duI. Dinicu Golescu",
in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny."
Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul 16 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii

obiectivul de investiIii "Reabilitare sistem rutier pe arterele sfantul
lonel Perlea, Str. Grigore cobalcescu 98traseul de pe B-duI. Ion
Mihalache, Calea Grivijei, B-duI. Bucure9tii Noi, B-duI. Gloriei
inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii 9i Bucla de tramvai Ci9migiu",
in cadrul Programului Na}ional de Investijii "Anghel Saligny."
Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul 17 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier B-duI. Mara9e9ti

TntreB-duI. DimitrieCantemir 9i Str. 11 lunie ", in cadrul Programului
Najional de Investijii "Anghel

Saligny."

Proiectul are referat de

aprobare 9i raport de specialitate. vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 ab+ineri avizul este

favorabil.

Punctul18 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanjirii
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obiectivul de investiIii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Pache
Protopopescu 9i Str. Traian", in cadrul ProgramuluiNajionalde

Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raportde
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil .

Punctul 19 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanjirii
obiectivul de investiIii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Theodor
Pallady, B-duI 1 Decembrie, B-duI. Basarabia, Calea calara9ilor, B-

duI. Corneliu Coposu inclusive Bucla Complex Titan", in cadrul
Programului

Najional de Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are

referatde aprobare 9i raportde specialitate.Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul20 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanjirii
obiectivul de investi}ii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Timi9oara
Tntre Str. Valea Cascadelor 9i terminal CET Vest", in cadrul

Programului Najional de Investijii "Anghel Satigny." Proiectulare

referat de aprobare 9i raportde specialitate.Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 6 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul21 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Prelungire Str. Bra9ov Tntre Prelungirea
Ghencea 9i 9os. Alexandriei", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raportde
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul22 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ,

in vederea finanlarii

obiectivul de investitii "Reabilitare sistem rutier Calea Dudesti". in
cadrul Programului

Najional de Investijii "Anghel Saligny."

are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.
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Proiectul

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul 23 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare pentru obiectivulde investijii "ANSAMBLUL URBAN
COMPLEX - POD MIHAI VODA, POD PIETONAL gl PENTRU
BICICLl§TI PESTE DAMBOVITA", in cadrul Programului Najional de

Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raport de
specialitat6. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil.

Punctul 24 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de

finanjare pentru obiectivul de investijii "SPATIU PUBLIC URBAN
PODUL CALICILOR - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALA§A,

AMENAJARE
URBANA PALATUL DE JUSTITIE",
in cadrul
Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are
referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul 25 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare pentru obiectivul de investijii "PIATA CONSTITUTIEI –
SPATIU PUBLIC", in cadrul Programului Najional de Investijii
"Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raport de
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul 26 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare pentru obiectivulde investijii "Traseu prioritar pietonal9i
de bicicli9ti (include 42 subproiectey',
in cadrul Programului
Najional de Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de
aprobare 9i raport de specialitate.Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul27 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare pentru obiectivul de investijii "MODERNIZARE SPATIU

PUBLIC, ZONA MANASTIRI ANTIM, INCLUSIV PARCAJE

SUPRATERANE",
in cadrul Programului Najional de Investijii
"Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raport de
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Punctul28 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare, pentru obiectivul de investijii "PROIECT CHEIUL
DAMBOVITEI UNIRll – IZVOR, SPLAIUL INDEPENDENTEI, POD
UNIRll – POD IZVOR", in cadrul Programului Najional de InvestiIii
"Anghel Saligny.“ Proiectul are referat de aprobare 9i raport de

specialitate. vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil.

Punctul 29 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare, pentru obiectivul de investigi "NOD INTERMODAL DE
TRANSPORT PIATA ROMANA ", in cadrul ProgramuluiNajionalde
Investijii "Anghel Saligny." Proiectulare referatde aprobare9i raportde
specialitate. Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul30 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare, pentru obiectivul de investijii "REABILITARE

BD. UNIRll

DE LA PIATA CONSTITUTIEILA PIATA UNIRllCU TRAVERSARE LA

STR. GEROGE GEORGESCU ", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny." Proiectul are referat de aprobare 9i raportde
specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 ab+ineri avizul este
favorabil.

Punctul31 - Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de

finanfare, pentru obiectivul de investijii "RECONFIGURARE CALEA
GRIVITEI iNTRE GARA DE NORD SI CALEA VICTORIEI", in cadrul
Programului Najional de Investi Iii "Anghel Saligny"."
referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.
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Proiectul are

I

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 ab+ineriavizul este

favorabil.

Punctul32 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare, pentru obiectivulde investipi: "RECONFIGURARE CALEA
MO§ILOR iNTRE STRADA BAR/\TIEI §l BULEVARDUL CAROL I", in
cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny." Proiectul
are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul33 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, din programul najional de
investi gi „Anghel Saligny“, pentru obiectivul de investi Iii “Dambovi}a
- axa creativa a ora9ului.“ Proiectul are referat de aprobare 9i raport de

specialitate.vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 0 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul34 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, pentru obiectivul de

investiIii „Modernizarea rejelei stradale prin extinderea sistemului de
semaforizare inteligenta pentru 574 intersec}ii 9i prioritizarea
vehiculelor cu destinajie speciala: transport public, salvare,
pompieri 9i polijie, in vederea cre9terii siguranjei rutiere 9i reducerii
poluirii“, in vederea depunerii Tn cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny." Proiectulare referatde aprobare9i raportde
specialitate. Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 6 abjineri avizul este

favorabil.

Punctul35 - Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare, in vederea finanlarii obiectivului de investijii „Pasaj
Doamna Ghica”, in cadrul Programului Najional de Investijii „Anghel

Saligny.“

Proiectul are referat de aprobare 9i raport de specialitate. Vot,

va rog
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 6 abtineri avizul este
favorabil
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Punctul36 - Proiect privind aprobarea cererii de finanjare 9i a

devizului general estimativ, in vederea finanjirii obiectivul de

investijii „'imbunatalireaaccesului pietonal, amenajare 9i informare
calitori pentru stajiile de transport public.“ Proiectulare referatde

aprobare 9i raport de specialitate. Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 6 abjineri avizul este
favorabil.

Punctul37 - Proiect privind aprobarea cererii de finanjare 9i a

devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivul de
investijii „Modernizare stradi cu rejea de troleibuz pe mai multe

tronsoane de infrastructura rutieri din Municipiul Bucure9ti.“
Proiectul are referat de aprobare 9i raportde specialitate.Vot, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva9i 6 ab+ineriavizul este
favorabil.

Mai este un proiect de hotarare pe ordinea de zi suplimentara.

privind proiectul de hotarare privind modificarea Anexelor nr.1.6,
nr.2.6, nr.1.7, nr.2.7, nr.1.8, nr.2.8, nr.1.9, nr.2.9, nr.1.10, nr.2.10,

nr.1.11, nr. 2.11, nr. 1.15, nr. 2.15, nr. 1.17, nr. 2.17, nr. 1.19, nr. 2.19,
nr. 1.20, nr.2.20, nr. 1.24, nr. 2.24, nr.1.25, nr.2.25, nr.1.30, nr.2.30,

nr.1.32, nr.2.32, nr. 1.35, nr.2.35, nr.1.37, §i nr. 2.37 din HCGMB
nr.256/21.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenji studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investijii Traseu
prioritar pietonal 9i de bicicli9ti (include 42 de subproiecte). Este

vorba despre traseele de traseele de piste de biciclete, se actualizeaza
financiar indicatorii pentru studiul de fezabilitate de la momentul aprobarii
hotararii din 2006 pana acum, s-au modificat prejurile pana acum.
in aceasta hotarare pe 178 de pagini se aproba modificarea acestor

indicatori economici, proiectul are referat de aprobare la pagina 67 9i
raport comun de specialitate imediat urmator la pagina 71 de la Direcjia
Planificare InvestiIii. Daca sunt interventiipe marginea acestui proiect de
hotarare? Nu sunt interven+ii,vot va rog.
Domnul viceprimar Buiduveanu Stelian
Eu nu gasesc acest proiect pe mailulmeu.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Domnul viceprimar s-a trimis mailulvineri, la ora 11.29.
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DomnulviceprimarBuiduveanuStelian
Da, este pe mailul meu, I-am gasit. Imediatvotez.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Cu 6 voturi pentru, 0, voturi Tmpotriva9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Eu am intratTn mandatul acesta cu obsesia cu poluarea aerului Tn
Bucure9ti, a9a ca voi sus+ine tot ceea ce poate sa duca la reducerea
poluarii aerului Tn Bucure9ti chit ca arderile ilegale de de9euri nu tin de
traficul auto.
Domnul consilier Badiu Andrei
Nu puteam decat sa nu remarc 9i eu sunt un sus+inator al pistelor d9
biciclete 9i voi vota cand este vorba de a9a ceva. Interesant ca primim
proiecte din acestea de 170-180 de pagini, urgent, tot timpul avem un
incendiu, mai rau decat sa semnez ca primarul,

Doamna consilier Petre Stefania
Domnule consilier tocmai am discutat 37 de proiecte care au fost
pregatite saptamana trecuta.
Domnul consilier Badiu Andrei
Mai rau.decat sa semnezi ca primarul sa votezi ca, consilierul.

Domnul consilier RigluAndrei Daniel
De acord 9i eu cu privire la modul cum sunt transmise proiectele cu

prea pujintimpTnaintesa fie puse pe ordineade zi. Ele pot sa fie

Tmbunatatite si este dificil sa facem amendamente Tn sedinta se
prelunge9te inutil, cand daca ar fi discutate Tnainte am putea agreea
Tmpreuna ni9te amendamente care se Tmbunatateasca proiectul 9i sa intre
direct a9a pe ordinea de zi. Vreau sa va mai retin cateva minute sa va

propun daca sunteji de acord care dintre colegii sunt de acord sa
constituim un grup de lucru nu e neaparat ceva oficial dar sa contina un

sistem un grup de lucru pentru a modifica structura rapoartelor de
specialitate 9i a referatelor de aprobare transmise de catre Primarul

General. Pana la urma aceste referatede aprobare9i ale aparatuluide
specialitate !in de proiectele de hotarare care intra pe ordinea de zi deci e
16

musai sa fie ata9ate acestor proiecte 9i cred ca este util sa discutam cum
pot fi formulate, astfel incat sa ne ofere mai multe informatiiadica sa ne

precizeze, ca de exemplu la Tnceputstarea de fapt ce alte hotarari de
consiliu general influenjeaza sau au legatura cu respectivul proiect de

hotarare 9i sa ne ofere ni9te elemente care sa ne de-a mai multe posibilitati

de a ne pronunja atat pe legalitatecat 9i pe oportunitateaacolo unde este
cazul Tncomisii sau Tn plen, cred ca pot fi imbunatatite.§tiu ca 9i domnul
Badiu este nemuljumit de forma acestor documente, rapoarte de
specialitate 9i referate de aprobare 9i cred ca ar fi util sa abordam acest

subiect ca o sa ne ajute mai multpe noi 9i o sa ne faca munca mai
temeinicasi mai serioasa.
Domnul consilier Badiu Andrei
Achiesez 9i eu la propunere. Domnule pre9edinteeu am o mare
problema cu motivarea Tn drept. Motivarea Tn drept este de toata jena sa
invoci Ia un proiect care are legatura cu administrajia articole din
Constitu+ie,ok bine ne luam la mi9to, nu se poate a9a, plus forma lor chiar
sa fie identic referatulde aprobare cu raportulde specialitate? Sunt doua
piese diferite,schimba titlul9i copy paste. E lege, dar nu e munca.
Doamna consilier Gram Anamaria Alina
Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative se aplica 9i acestor acte ale administratiei

locale, trebuie sa respectam 9i acolo se spune clar cum trebuie sa

motivam nu e, nu se poate sa facem cum a zis 9i domnul Badiu referatele
de aprobare trebuie sa conjina motivarea 9i o motivare clara 9i rapoarte
de specialitate trebuie sa explice proiectul 9i nu este explicat de foarte
multe ori e formal, strict formal.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
O sa i'ncep discu+ia cu doamna Gram 9i domnul Badiu, daca 9i aIji
colegi doresc sa se alature, haidejisa discutam sa venim cu o propunere
9i sa o implementam.

Aceasti

bst ordinea de zi a sedintei comisiei. va multumesc

pentru partB4pare

Prq6edinG

Sec£etar

Rigu Andd Daniel

BadiJAnd£ei
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