
Proces-verbal al 9edin+ei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 26.04.2021, ora 11

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin. Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile – Luliu,
Militaru Marian catalin, §uhan Valeriu – Nicolae, Calenjaru Nasi.

§edinja comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinta, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

r
Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale 9edintei de Consiliu

General .

Participa din partea Direcjiei de Transporturi domnul director executiv
Teodorescu Mihai cat 9i doamna Manuc Eleonora de la ASSMB.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua.

Astazi pe ordinea de zi avem punctele 7, 10 9i 13 ale 9edintei de
Consiliu General.

( Punctul numarul 7, Proiect de hotirare privind abrogarea parjiali
a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
626/19.12.2017 pentru modificarea 9i completarea Hotirarii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 178/2008 privind aprobarea
Regulamentului – cadrul, a caietului de sarcini 9i a contractului de
atribuire in gestiune delegata pentru organizarea 9i executarea
serviciului public de transport local in regim de taxi.

Raport de la Direcjia de Transporturi. Este domnul directorTeodorescu
aici. L-a9 ruga pe domnul director sa ne explice pujin aceasta abrogare 9i
modificarile. Multumim
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Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte, stimati colegi consilieri generali,
practic este vorba de o punere 9i o executare a unei hotarari a Curjii de
Justijie a Uniunii Europene privind o hotarare de Consiliu General care a fost
data in 2017 luna decembrie, care a fost atacata 9i s-a mers pana la Curtea
de Justitie a Uniunii Europene, uncle a fost ca9tigata, iar acuma
municipalitatea este obligata sa puna Tn practica exact aceasta sentinta a
CJUE. Practic in 2017 s-a Tncercat asimilarea dispeceratului de taxi conform
legii 38 cu aplicajiile de tip software a societalii informajionale, fapt care
conform CJOE 9i a ceea ce a fost decis prin aceasta sentinta, nu este
conform legislajiei najionale sau europene 9i atunci noi trebuie sa abrogam
aceasta, parjial aceasta hotarare. Daca mai sunt Tntrebari va stau la
dispozi jie.

(

va multumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va muljumesc frumos, domnule director. Este este un punct strict
procedural, ca sa ne Tncadram Tn acea hotarare care este ca9tigata 9i cred
ca aici nu exista comentarii. Daca colegii, toli cei ... au de facut pe marginea
acestei acestui proiect comentarii, daca nu, supunem la vot. Multumesc
frumos

(

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Da. Ana Ciceala sunt. As avea de facut un comentariu. Pe litera f de
la articolul 4, aici s-ar abroga interzicerea fumatului de catre 9ofer Tn interiorul
autovehiculului 9i cred ca sunt colegi de-ai no9tri care deja pregatesc un
amendament ca sa nu se abroge acest articol. Fumatul este interzis.
Mu ltumesc.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – DirecTia Transporturi

Doamna consilier general, aveji dreptate, dar din pacate acest
paragraf excede Legea 38 in care nu este cuprins 9i din cate in+eleg se
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dore9te venirea pe ordinea de zi cu un regulament cadru nou, complet, care
sa Tncadreze exact aceste lucruri despre care 9i dumneavoastra pomeniji 9i
care vor fi ulterior supuse spre dezbatere Consiliului General al Municipiului
Bucuresti. Multumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Atunci ramane ca acel regulament sa fie inserat 9i votat ulterior, daca
am Tnteles bine.

r
Atunci supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi.

9 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi Tmpotriva. Aviz favorabil.

Haideji sa trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Punctul numarul 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare
privind aprobarea utilizarii temporare a unei pirIi din parcajul situat in
Piaja Constitujiei, sector 5, in vederea organizarii unui centru de
vaccinare de tip drive-through de catre Administrajia Spitalelor 9i
Sewiciilor Medicale Bucure§ti.

( Raport de la Directia Transporturi, Direc jia Patrimoniu 9i ASSMB.

Este cineva de la ASSMB convocat sau au depus proiectele §i sunt
avizate de catre cele trei.. .

Doamna Manuc Eleonora - ASSMB

Sunt prezenta. Eleonora Manuc ma numesc. De la ASSMB.

Domnul Presedinte Mlelciu Florin

Vi rog sa ne explicaji pujin care e durata, pe ce perioada, ce avize ne
trebuie, va rog.
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Doamna Manuc Eleonora - ASSMB

Durata pana Ia 30 septembrie. injeleg ca dupa aceea sunt ceva
activitali organizate acolo. Ca avize, avizele DSP-ului 98 efectiv circuitele
sunt stabilite de doamna Terinte, colegii care au fost Ia faja locului, deci o
parcare Tn care pur 9i simplu oamenii din ma9ini se vaccineaza, mai stau un
sfert de ora conform instrucjiunilor Tn ma9ina 9i apoi pleaca. Un centru de
vaccinare rapid, sa zicem a9a.

( Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumesc frumos. Aici o sa am si eu o Tntrebare. Nu stiu exact data
care este ziua Bucure9tiului sau ceva de genul asta 9i daca am vorbi 9i cu
cei de la Cultura, daca Tn perioada respectiva pana Ia 30 septembrie avem
in plan sa se organizeze alte activitati culturale ca sa spun a9a, daca nu, mi
se pare un proiect foarte bun in sprijinirea promovarii vaccinarii.

Mu ltumesc.

Doamna Manuc Eleonora - ASSMB

Multumesc si eu.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Colegii au luat legatura cu 9i cu cei de la Comisia de Cultura, daca
avem un nu 9tiu, perioada Zilele Bucure9tiutui sau ceva de genul asta sau
alte tipuri de activitali pana Ia data de 30 septembrie sau exista cereri pentru
eventuale concerte sau eu stiu orice altceva?

Multumesc

Doamna Director Executiv Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Buna ziua
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Mariana Per9unari sunt, de la Direcjia Patrimoniu. in proiectul de
hotarare care este supus dezbaterii, data de utilizare este pana la
12.09.2021, tocmai pentru pregatirea probabil a Zilelor Bucure9tiului. in ceea
ce prive9te eventuale cereri de concede, nu avem cuno9tin R, nu 9tim daca
sau cel pujin noi de la Directia Patrimoniu, discutia a fost cu ASSMB-ul 9i cu
Directia Transporturi 9i cu compania parking, care are in operare parcarea
respectiva, iar data de 12.09 a fost stabilita plecand 9i de la necesitatea
organizarii cu Zilele Bucure9tiului 9i s-a stabilit de catre ASSMB
reprezentanjii cabinetului primarului general data respectiva.

( Domnul Presedinte Melciu Florin

Bine. Multumesc frumos.

Supun votului dumneavoastra acest proiect, Proiect de hotarare
privind aprobarea utilizarii temporare a unei parji din parcajul situat in
Piaja Constitujiei, sector 5, in vederea organizirii unui centru de
vaccinare de tip drive-through de citre Administra jia Spitalelor 9i
Sewiciilor Medicale Bucure9ti.

Cu 10 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi impotrivi, avizul este
favorabil .

Multumesc frumos.

( Haideji sa trecem 9i Ia al treilea punct pe ordinea de zi, Proiect de
hotarare privind transmiterea strazii Garlei 9i a strizii Madrigalului din
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti -
Administratia Strizilor Tn administrarea Consiliului Local al Sectorului
1

Raport de la Direcjia Transporturi 9i Directia Patrirnoniu.

A9 dori sa fie explicat acest proiect, va rog.



Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direc+ia Transporturi

Buna ziua din nou, domnule pre9edinte, stimaji colegi. Practic, +inand
cont de hotararea Consiliului Local al sectorului 1 282 din 4.12.2020 prin
care solicita Consiliului General al Municipiului Bucure9ti transmiterea
acestor doua strazi din patrimoniul Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti Tn patrimoniul Primariei Sectorului 1 pentru a putea justifica
cheltuieli de modernizare reabilitare 9i reamenajare urbana pentru aceste
strazi, este nevoie de avizul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti. in
mare cam asta este. Urmeaza un proiect de modernizare reabilitare a zonei
care se va face pe cheltuiala Sectorului 1.

(. va multumesc!

Domnul Consilier Milea Dan

Daca-mi daji voie sa intervin 9i eu, domnule pre9edinte.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog. va rog frumos.

Domnul Consilier Milea Dan

( Cele 2 strazi sunt o componenta importanta a proiectului de
promenada verde, care va fi implementat de catre sectorul 1. Acesta este
unul dintre motivele pentru care dorim sa le luam un administrare pentru a
putea sa facem lucrarile aferente. Noi nu dorim sa intervenim asupra
infrastructurii, stiu ca s-au facut niste investitii acolo de catre directia strazii,
exista 9i ni9te ... pe ni9te stajii de denisipare, pur 9i simplu, pe noi ne
intereseaza partea de deasupra terenului pentru ca aceste doua strazi sunt
adiacente lacului Baneasa.

M ultumesc



Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumesc

Domnul Consilier Suhan Valeriu

fmi pe cer scuze ca va Tntrerup. §uhan sunt. Am auzit ceva de
promenada verde? Am injeles exact? Unde este promenada asta verde?
lertati-ma.

( Domnul Consilier Milea Dan

Va fi de-a lungul celor 3 lacuri: Baneasa, Grivija 9i Straule9ti.

Domnul Consilier Suhan Valeriu

Am Tnteles. Bine. Multumesc frumos.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Mai exista alte Tntrebari din partea colegilor? Din punctul meu de
vedere, !inand cont ca Primaria Generala, pe anul asta 9tim bine ca bugetul
este cum este 9i ce proiecjie bugetara avem, eu sunt pentru a acorda tot
sprijinul tuturor primarilor, nu conteaza culoarea lor politica, atata timp cat
pana la urma in ansamblu se dezvolta Bucure9tiul 9i mai mult decat atat,
+inand cont ca Primaria Sectorului 1 are un buget destul de mari9or, a9a ca
eu nu am nirnic Tmpotriva, din contra, susjin 9i aici ar trebui ca toli sa fim de
acord sa susjinem orice proiect atata timp cat vine cu Tmbunatalire 9i cu bani
investi Ii in toate sectoarele. Acum discutam despre sectorul 1, e un proiect
salutar, din punctul meu de vedere nu exista discujii.

(

A9 vrea si supunem la vot acest punct ordinea de zi. Muljumesc.

10 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi impotriva. Aviz favorabil.
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Muljumesc frumos. L-as ruga pe domnul pre9edinte, pe domnul
director general ca 9i aicea a9 avea nevoie 9i de sprijinul dumneavoastra ca
cele doua proiecte care Ie am discutat data trecuta, acela cu vinieta sa poata
plati peste tot, sa fie puse pe ordinea de zi, domnul primar a semnat, 9i a9
vrea sa fim sa fim convin9i ca ele o sa fie pe urmatoarea ordine de zi. §tiu
ca 9i domnul consilier George Nicolaie are un proiect care a fost discutat 9i
acel proiect pentru rovinieta ca sa se poata plati la orice alta sursa de
finanjare gen banca, bancomat 9i a9a mai departe, nu doar la prin cum era
pana acuma, a9a ca vreau sa fim atenti ca la 9edinja de Consiliul General,
nu aceasta de saptamana asta ci urmatoarea, sa fie trecuta pe ordinea de
zi. Sunt convins, am avut o discujie 9i cu domnul primar 9i cu cei doi
viceprirnari 9i toata lumea a fOBt de acord. Este un plus pentru operatorii
economici 9i o u9urare a plalii care vine catre Primaria Capitalei. Muljumesc
frumos

(

Daca cineva din colegii no9tri mai au de adaugat, 9tiu ca mai multi
dintre noi suntem si in alte comisii si stiu ca exista o ciclicitate si astazi intra
urmatoarea comisie, a9a ca, din punctul meu de vedere, eu nu mai am niciun
punct sau o niciun argument sau alte probleme de ridicat. Daca unul dintre
colegii mai are ceva de spus, daca nu declaram 9edinja Tnchisa.

Presedinte

Melciu Fla

Secretar,

Rau Gabriel


