
Proces – verbal
al 9edin+ei Comisiei de transport Pi mobilitate urbana din cadrul

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti din data de 29.03.2021,
ora 11,00

Convocarea sedintei Comisiei a fost facuta la solicitarea domnului
pre9edinte Melciu Florin.

§edinja Comisiei s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platformei online de videoconferinla Webex, in conformitate cu
prevederile Hotararii CGMB nr. 94/23.03.2020.

(
Au fost prezenji: doamnele/domnii consilieri generali Ciceala Ana-

Maria, Stoica loana, Melciu Florin, Rau Gabriel, Nicolaie George, Covaci
Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile-Luliu, Militaru Marian-Catalin, Suhan
Valeriu Nicolae, Calenjaru Nasi 9i Pavel Marius-Adrian care a fost prezent
fizic

A fost absent domnul consilier general Hazarian Constantin.

A fost invitat domnul director executiv Mihai Teodorescu – Directia
Transporturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului general.

Ordinea de zi:
Proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a §edintei ordinare a

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti din data de 30 maRie 2021,
ora 10,00, Tn conformitate cu prevederile Dispozi{iei Primarului General nr.
227/24.03.2021 privind convocarea Consiliului General al Municipiului
Bucurest i

(

Punctul numarul 2 - proiect de hotarare privind circula jia
autovehiculelor destinate transportului de marfuri 9i a utilajelor cu
masa totala autorizata mai mare de 5 t la lucrarile de reabilitare a
sistemului de termoficare al municipiului Bucure9ti

Inijiator – Primarul General al Municipiului Bucure§tt
Comisil
- Comisia de transport gi mobilitate urbana
- Comisia economica, buget, finante gi credite externe
- Comisia juridica Bi de disciplina



Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Direc+ia Asistenta Tehnica 9i
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Buna ziua! Sunteji 10 consilieri prezenti, 9 consilieri sunt online gi
domnul Pavel este prezent fizic, aveti cvorum pentru deschiderea sedintei
Comisiei de transport 9i mobilitate urbana.

Domnul pre9edinte, va rog.

Domnul Consilier Melciu Florin – Pre9edinte Comisia de transport 9i
mobilitate urbana

Buna ziua! va rog sa puneti pe ordinea de zi proiectele 9i o sa mai
fie un proiect care s-a mai discutat la Direcjia Transporturi pe care a9 vrea
sa ni-I prezinte domnul Teodorescu, sa discutam putin pe el 9i va rog sa
anuntati dumneavoastra ordinea de zi. Multumesc!

(

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Direc+ia Asisten+a Tehnica si
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Pe ordinea de zi a 9edintei Comisiei de transport 9i mobilitate urbana
aveji proiectul de hotarare privind circulajia autovehiculelor destinate
transportului de marfuri 9i a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare
de 5 t la lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiutui
Bucuresti

Domnul pre9edinte, va rog.

Domnul Consilier Melciu Florin – Pre9edinte Comisia de transport 9i
mobilitate urbana

A9 dori ca domnul pre9edinte sa ni-I explice putin, va rog.

(

Domnul Teodorescu Mihai – director executiv Directia Transporturi
Buna ziua, domnule pre9edinte, stimati consilieri generali, este

vorba de lucrarile care se vor efectua la reteaua de reabilitare a sistemului
de termoficare al municipiului Bucure9ti, Tnsumand peste 7 obiective cu o
lungime de traseu de 31,6 km care s-au disjuns Tn primele trei loturi, ale
caror lucrari se vor desfa9ura Tn acest an 9i practic le aveti prezentate la
cele trei subpuncte exact.

Finanjarea va fi asigurata din fonduri europene POIM 2014-2020,
acest proiect este necesar pentru lansarea licitatiei 98 este necesar sa fie
pe ordinea de zi Tnaintea lansarii licita{iei, ca toti operatorii sa 9tie ca
beneficiaza de aceasta facilitate din partea municipiului Bucure§ti, datorita
faptului ca este co-finanjare europeana 9i dat fiind infrastructura critica de
o importanla deosebita a municipiului Bucure§ti.

Cam asta este legat de acest proiect. Daca aveti Tntrebari va stau
la dispozijie cu orice informatii. va multumesc tare mult.



Domnul Consilier Melciu Florin – Presedinte Comisia de transport Pi
mobilitate urbana

Daca colegii au Tntrebari va rog sa le adresati punctual domnului
director

Din punctul meu de vedere, eu m-am uitat pe el, Hind pe fonduri
europene din punctul asta de vedere nu mi se pare niciun feI de problema
din contra dam o mana de ajutor Primariei generale.

Doamna Consilier Stoica loana
Daca pot sa fac o interventie? loana Stoica sunt, buna ziua tuturor.
Ma auziti?

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Direc jia Asisten R Tehnica si
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

va auzim doamna consilier, va rog.
(

La ora 11:08 a intrat pe platforma online de videoconferinla
Webex domnul consilier Milea Dan.

La §edinja Comisiei sunt prezenti 11 consilieri.

Doamna Consilier Stoica loana
Tinem cont ca este vorba de aceste lucrari pe fonduri europene asta

Tnseamna ca o parte din carosabil va fi ocupat de aceste utilaje. in primul
rand decopertare 9i cred ca vor fi strazi care vor fi Tnchise.

Eu zic ca nu avem de ce sa ne opunem la acest proiect de hotarare,
este vorba de infrastructura critica, este vorba de reabilitarea conductelor
care sunt peste 40-50 de ani, eu zic ca este bine venit acest proiect care
si asa de ani de zile am fost frustrati ca nu am avut bani sa le Tnlocuim

cand trebuia la momentul respectiv, 15-20 de ani de la functionare.
Eu zic ca nu avem de ce sa ne opunem, trebuie sa votam cu totii

pentru ca asta e viata, vrem confort trebuie sa 9i avem o perioada destul
de lunga unde vor fi 9i inconveniente 9i disconfort al circulajiei dar asta e,
fara sa facem lucrurile astea nu se poate. Muljumesc!

(

Domnul Consilier Melciu Florin – Presedinte Comisia de transport 9i
mobilitate urbana

De acord cu dumneavoastra doamna Stoica, daca mai exista alte
intervenjii va rog.



Domnul Consilier Pavel Marius-Adrian
Putem trece la vot, nu cred ca exista vreun punct de vedere

Tmpotriva acestui proiect, to Ii avem nevoie de reabilitare termica Tn
Bucuresti .

Domnul Consilier Melciu Florin – Presedinte Comisia de transport 9i
mobilitate urbana

Atunci haideti sa supunem la vot 9i rog directia de specialitate sa
dea drumul la vot si sa-I avizam.

Domnul Consilier Melciu Florin – Pre9edinte Comisia de transport 9i
mobilitate urbana

va rugam sa vota Ii, o mica precizare sunteji 10 consilieri online
plus 1 consilier prezent fizic, 11 in total.

va rog sa votaji.
(

Domnul Consilier Pavel Marius-Adrian
Eu votez “pentru”. Sunt prezent fizic 9i nu am reu§it sa ma

conectez. va multumesc!

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Direc jia Asisten R Tehnica si
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Doamna Stoica nu apare votul dumneavoastra pe fi9a de vot, aveji
o problema tehnica?

Doamna Consilier Stoica loana
Eu votez “pentru“.

(

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Direc jia Asisten@ Tehnica si
Juridica – Serviciul Asistare Comisii

Cu 9 voturi pentru pe fi9a de vot plus 2 voturi “pentru“
exprimate verbal de catre domnul Pavel Marius 9i doamna Stoica
loana, 0 voturi impotriva 9i 0 abjineri, proiectul de hotarare are aviz
favorabil.

Domnul pre§edinte mai aveti alte subiecte de discutat la punctul
diverse?

Domnul Consilier Melciu Florin – Presedinte Comisia de transport Pi
mobilitate urbana

Am avut o discutie cu domnul Teodorescu ca la urmatoarea sedinta
a Comisiei sa punem pe ordinea de zi un nou proiect al antreprenorilor din
Bucure9ti, a9 vrea sa ni-1 explice pujin, cel cu taxa, a9 dori sa fie platita
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nu doar la Trezorerie ci la toate ... ca vorbim de banci, ca vorbim de
benzinarii, sa facem un proiect prin care sa fie platit prin SMS.

Am observat ca Trezoreria ia 4% din totalul acestui cuantum care
se ’indreapta catre bugetul Primariei Capitalei iar Tn bugetul acela de 4%
sa putem sa oferim 9i alte modalitali de plata pentru u9urarea agenjilor
economici 9i a9 vrea daca dansul poate sa ne spuna cateva cuvinte, dupa
acest proiect a9 vrea Ia diverse cum au zis 9i colegii poate discutam putin
9i despre STB. Muljumesc frumos!

Domnul Teodorescu Mihai – director executiv Directia Transporturi
Multumesc domnule pre9edinte, stimati colegi, practic in Hotararea

134 privind autovehiculele destinate transporturilor de marfuri 9i a utilajelor
cu masa totala maxima mai mare de 5 t in municipiul Bucure9ti, noi nu
avem prins decat modalitatea de emitere fizica a acestor autorizati.

Prin proiectul de pe ordinea de zi viitoare propunem modificarea
articolului respectiv unde sa adaugam si eliberare Tn mod electronic sub
forma de vinieta electronica. De ce ne dorim sa ie9im Tn piata, sa avem o
procedura transparenta 9i competitiva, sa ne adresam tuturor integratorilor
mari de plali, sa ne adresam tuturor operatorilor economici care au
platforme online 9i sa ne faciliteze, sa ne ajute pentru comercializarea 9i
distribuirea acestor autorizatii

in ultimii ani dupa cum aji vazut avem o cre9tere semnificativa Tn
ceea ce Tnseamna industria de constructii si nu numai, crestere care s-a
vazut Tn acurnularea de venituri noi catre Direcjia de Transporturi 9i
automat catre Primaria Municipiului Bucure9ti 9i atunci credem ca aceasta
digitalizare pentru aceasta taxa care vine in sustinerea antreprenorilor,
cetatenilor si tuturor celor care vin §i necesita aceasta facilitate, va fi un
plus valoare 9i un plus de venit la bugetul municipiului Bucure9ti.

Tn mare cam aceasta este, bineTnjeles dupa aprobarea hotararii,
exact cum v-am spus, va fi o licitatie publica care se va adresa absolut
tuturor transparent 100c7,.

va multumesc tare mult!

(

(

Domnul Consilier Melciu Florin – Pre9edinte Comisia de transport si
mobilitate urbana

va multumesc domnul director
Aici vreau sa spun cateva cuvinte, acest proiect s-a nascut din faptul

ca foarte multi agenji economici s-au plans ca site-ul Trezoreriei este in
mare parte blocat, ca dan9ii sunt toti transportatorii evident ca sunt din
judejele adiacente Bucure9tiului 9i ca vor sa le lasam la Tndemana 9i sa le
facilitam sa poate sa T9i plateasca la benzinarii, la banci 9i sa aiba mai
multe variante nu sa stea pe la cozi.
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Acest proiect nu afecteaza Tn niciun feI de Tncasarile din contra din
punctul meu de vedere sunt convins ca daca digitalizam aceasta
modalitate de plata, sunt convins ca Tncasarile o sa fie mult mai mari, asta
o data dar sustinem, sustinem agentii economici 9i le u9uram modalitatea
de plata, mai ales ca traficul este cum este Tn Bucure9ti.

O sa rog Tl rog pe domnul director poate reu9e9te sa ne trirnita 9i pe
e-mail la fiecare sau sa iI avem pe grup, sa ne 9i uitam pe el, !in sa
mentionez ca in urma discutiei cu Directia de Transporturi am avut o
discutie Pi la Direc jia Economica sa vedem exact daca acest proiect este
fezabil, avem Ok-ul de la Directia Economica

Deci din punctul asta de vedere mi se pare un proiect foarte bun pe
care ar trebui sa iI sustinem

va muljumesc frurnos 9i pe rog colegii la punctul diverse daca au
de propus sau de dezbatut un subiect Tn legatura cu zona de transporturi,
a9 ruga sa menjioneze.

Multumesc!

(

Domnul Consilier Petrariu Vasile-Luliu
S-a adus Tn discujie problema STB-ului S. A. poate ca ar fi interesant

de retinut cateva date pentru colegii din Comisia de transporturi pentru ca
este o activitate foarte, foarte importanta la nivelul capitalei 9i poate ca e
bine sa cunoa9tem aceste probleme cu care noi ne confruntam pentru ca
suntem Tnca fara un contract de delegare finalizat, e foarte important lucrul
asta pentru ca din punctul meu de vedere aceast aceasta negociere ar
trebui finalizata Tnainte de votul bugetului la nivelul Primariei municipiului
Bucuresti

Societatea de Transport Bucure9ti STB SA in momentul de faIa in
urma declaratiei domnului primar general nu este Tntr-o situa jie foarte
confortabila pentru ca 800 de milioane atat cat se prefigureaza ca vor fi
alocati acestei activitati sunt total insuficienti, a9a cum spuneam mai
devreme, vorbim de minus 400 de milioane lei, lucru care va bloca practic
activitatea de transport public 9i ar trebui sa retinem cu tolii acest lucru.

Depinde ce se dore9te Tn perioada urmatoare pentru ca 800 de
milioane de lei Tnseamna reducerea activitalii de transport public, noi anul
trecut am avut prevazut un rulaj de peste 107 milioane de km, am Tncheiat
anul cu 104 milioane de kilometri pentru ca am avut acele Tntreruperi din
cauza pandemiei iar anul acesta inca nu se 9tie foarte clar care va fi rulajul.

De asemenea, un lucru foarte important de care cred eu ca ar trebui
sa se tina cont pentru ca Consiliul General al Municipiului Bucure9ti este
cel care decide cu privire la ceea ce se Tntampla Tn Bucure9ti, avem un
contract de delegare avizat de Consiliul General anul trecut prin Hotararea
nr. 254/18.06.2020 de la care trebuia sa se pIece cu discujiile pentru
urmatorul contract de 10 ani, din pacate s-a pus in dezbatere publica de

(
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catre ADI un alt contract 9i s-ar parea ca discujiile se fac pe un alt contract
9i atunci ce rost mai are ca Consiliul General se mai voteze proiecte de
hotarari daca ele nu se respecta.

Deci lucrul asta ar trebui sa stea Tn atenjia colegilor consilierii
generali macar ca principiu. Eu, deocamdata la nivelul societalii nu
cunosc care sunt demersurile cu privire la negocierea noului contract de
delegare, sper macar Tn calitatea de consilier general, sa am aceasta
oportunitate, de a aflat la timp care sunt discutiile cu privire la viitorul
acestei societali, spunea un coleg despre pre juI biletului, da, este foarte
adevarat, pre juI de 1 ,3 lei este stabilit din februarie 2008 de atunci practic
nu s-a mai modificat acest tarif, aici probabil va fi o hotarare a Consiliului
General, a domnului primar general, daca se dore9te sa spunem
actualizarea acestui tarif pentru societate este foarte important acest lucru
dar mai important este pentru Primaria Municipiului Bucure9ti care ar slabi
putin presiunea acestei buget care trebuie alocat Societatii de Transport
Bucure9ti STB SA, in rest sper ca 9i cu ajutorul dumneavoastra, al
colegilor din Comisia de transport dar 9i a celorlalji colegi din Consiliul
General, sa se ia decizia cea mai buna pentru un transport public in
Bucure9ti. va mul+umesc! Daca mai doriji amanunte va stau la dispozijie.

(

Domnul Consilier Melciu Florin – Pre9edinte Comisia de transport si
mobilitate urbana

Multumim frumos domnul Petrariu, vreau sa va informez faptul ca
saptamana trecuta a fost o 9edin la la Primaria capitalei unde au fost toate
direc+iile de specialitate din aparatul Primariei capitalei, au fost 9i cei de la
ADI 9i pe directorul de la STB, s-au dat ni9te termene, o sa va tin la curent
dar mai mult decat atat ori in 9edinta viitoare putem sa Ti chemam atat pe
domnul Ghitulescu cat 9i pe domnul Crit Ia o discutie 9i Ia o prezentare
mai ampla Tn cadrul Comisiei daca 9i durnneavoastra sunteti de acord
pentru a lamurii lucrurile.

§tiu ca a fost o perioada de pandemie, Tncasarile au scazut foarte
mult dar din punctul meu de vedere atata timp cat o societate cu atat de
mulji angajaji produce 10% din venituri 9i cheltuieli 90% mi se pare putin
cam mult. Este evident ca aici este o decizie politica 9i administrativa Tn
prisma faptului al pretului biletului, din punctul meu de vedere este ridicolul
acest pre! de 1 ,3 RON adica Tn cazul asta nici nu oferim STB-ului un buget
mai mare 9i avem presiunea pe buget asta odata plus pe partea cealalta
toli privajii nenorocim 9i partea de privati, Tntre noi fie vorba, prejul biletului
normal Tntreg ar fi undeva Ia 5 - 6 lei, adica nu zice nimeni sa te duci ca
este pe serviciul public dar 1,3 lei mi se pare un pre+ ridicol, dar aici o sa
avem o discutie 9i cu primarul general, cu toti consilierii 9i cu toate
grupurile, sa cadem Tmpreuna de comun acord.

(
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Din punctul meu de vedere trebuie majorate, cat o sa fie majorarea
facuta ramane de vazut

Acest pret din punctul meu de vedere este ireal adica nu poti ca STB-
ul sa aiba 90cy, finanjare 9i doar 10c7, venituri din bilete 9i din publicitate,
mi se pare enorm de putin, plus ca la un moment dat pentru a Tntregi

bugetul STB-ului 9tiu ca au fost discu Iii 9i cu alji consilieri generali, acele
statii care au fost renovate pentru panourile publicitare din punctul meu de
vedere le-as duce Tn zona STB-ului doar ca sa creasca si veniturile atata
timp cat acea societate de publicitate nu cred ca 9i mai are rostul sau pana
se fac pa9ii necesari de Tnchidere, dar asta este o discu jie separata.

Vreau sa vi intreb daci la sedinta viitoare doriti sa le facem o
invita jie in scris atat domnului Ghi+ulescu cat ei domnului Cri! pentru
a lamuri ni§te aspecte mai practice qi de a avea un dialog mai
deschis?

Multumesc!(

Domnul Consilier Petrariu Vasile-Luliu
De acord, o idee foarte buna.

Domnul Consilier Pavel Marius-Adrian
O idee foarte buna si de asemenea daca tot vine directorul STB ar fi

util sa avem 9i proiectul de buget macar aripa legata de transporturi, atunci
ne putem da seama de ce T9i dore9te aceasta administra jie sa faca Tn
viitorul apropiat.

Domnul Consilier Petrariu Vasile-Luliu
Dac fmi permiteti o precizare.
Plecand 9i de la afirmatia colegului ca ar fi bine sa 9tim 9i Tn ce

context discutam legat prevederea bugetara dar ar trebui sa rejinem un
principiu simplu de altfel, Tn zona serviciilor comunitare acest serviciu este
serviciu social, fie ca vorbim de transportul public, fie ca vorbim
termoficare, fie ca vorbim de apa, canalizare 9i salubrizare iar
compensatia inclusiv diferenta de tarif care Tnseamna subvenjionarea
tarifului 9i a9a cum spunea tariful real depa9e9te 7-8 RON 9i lucrul asta nu
este posibil pentru ca legislatia precizeaza Tn mod foarte clar ca tarifele
trebuie sa fie accesibile tuturor categoriilor sociale, deci practic 9i
compensatia 9i diferen ja de tarif nu se face pentru salaria{ii acestei
societati

Este important de precizat lucrul acesta, deci aceste lucruri se fac in
beneficiul cetajenilor, al celor care beneficiaza de acest transport public,
dar eu sunt de acord suta la suta ca Tmpreuna trebuie sa gasim solutiile
cele mai bune 9i mai fi eficiente pentru ca aceasta activitate de transport
public local sa aiba o calitate la nivelul pretenjiilor

(

publicului calator 9i sa
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nu uitam niciodata pentru ca am vazut ca in toate dezbaterile publice lucrul
asta nu s-a adus Tn discutie absolut niciodata ca atunci cand vorbim de
indicele de satisfactie al cetatenilor este unul corect si normal dar totodata
sa tinem cont ca 9i salariatii, cei care presteaza acest serviciu, trebuie sa
aiba si o anumita satisfactie sau o anumita motivatie si lucrul asta eu zic
ca TI putem aprofunda Pi dezbate pentru a avea o imagine corecta asupra
ceea ce Tnseamna aceasta activitate. va multumesc!

Domnul Consilier Melciu Florin – Presedinte Comisia de transport 9i
mobilitate urbana

va multumesc!
Cred ca lucrurile o sa fie clare, atata timp cat ii chemam pe cei doi

directori (domnul Ghijulescu §i domnul Cri!) qi in privin+a STB-ului
sa vedem exact care e strategia domnului director, care este
eficientizarea pe costuri, eficientizarea pe liniile de transport, sa
vedem exact qi cred ca cea mai buna varianti e si auzim opinia
dansului, asta o data, iI chemam ei pe domnul Ghijulescu §i sa vedem
exact care sunt pa§ii pentru inchiderea noului contract q\ sb ne explice
9tiu ca domnul primar le-a dat un termen pentru a pune toate problemele
9i de a Tntreba §i la Consiliul Concurentei 9i sa vedem exact din gura lor,
nu sa ne dam cu parerea, sunt total de acord cu dumneavoastra 9i asa
cd ramane sa ii ruqim pe cef de la DATJ sa le faca o hartie in scris,
cand o sa stabilim urmatoarea sedinta de Comisie si fie si dansii
invitati.

Ramane sa stabilim de comun acord cu membrii Comisiei data
urmatoarei 9edin+e pentru Tntalnirea cu cei doi directori.

Multumesc! La revedere.

(

{

§edinta Comisiei de transport 9i mobilitate urbana din cadrul CGMB
s-a Tncheiat Ia ora 11,48.

Pre9edinte,
Melciu FJq

Secretar,
Rau Gabriel

l

Expert, grad superior
scu Mioara


