
Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 31.05.2021, ora 14

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin. Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile –
Luliu, §uhan Valeriu – Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius
Adrian

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

(

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale §edintei de
Consiliu General.

Participa din partea Directiei de Transport:uri domnul Director
Executiv Teodorescu Mihai cat 9i domnul Director General $o9oaca
Bogdan – Direc jia Investi Iii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua

Putem sa Tncepem 9i a9 dori secretariatului sa ne spuna ce puncte
pe ordinea de zi avem. Mul{umesc.

( Secretariatul tehnic

Ave Ii punctele 12, 16 9i 17 de pe ordinea de zi a 9edintei din 2 iunie.

Punctul numirul 12, Proiect de hotarare privind modificarea 9i
completarea Hotirarii C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulajia
autovehiculelor destinate transportului de marfuri 9i a utilajelor cu
masa totali maxima autorizati mai mare de 5 tone in Municipiul
Bucuresti.

Raport de la Directia Transporturi.



Domnul Presedinte Melciu Florin

Acesta este acela9i proiect pe care I-am discutat 9i data trecuta, pe
care ni 1-a prezentat domnul Teodorescu foarte bine. este acel proiect prin
care sa digitalizam plata pentru transportatorii peste 5,5 tone 9i daca
domnul Teodorescu poate sa ne mai puncteze cateva lucruri 9i chiar rna
bucur ca ajunge pe ordinea de zi a Consiliului General 9i din punctul asta
de vedere a fost un proiect care a plecat de la noi asumat 9i de domnul
primar, dar un lucru foarte bun in care ajutam transportatorii din municipiul
Bucuresti. Multumesc.

Domnul Director Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

( Buna ziua, domnilor consilieri generali. A9a cum bine 9ti{i, hotararea
Consiliului General nr. 134/2004 privind circula jia autovehiculelor
destinate transportului de marfuri 9i a utilajetor cu masa totala mai mare
de 5 tone. Practic fiecare dintre ace9ti transportatori, cand intra in
municipiul Bucure9ti, au doua zone de achitat, zona A, zona B 9i Tn func+ie
de tonaj, ne dorim prin aceasta hotarare sa putem sa eliberam 9i Tn regirn
electronic tip vignieta pentru a u9ura pentru toti utilizatorii, pentru a
digitaliza, pentru a nu mai exista interacjiunea Tntre funcjionarul public 9i
clientul final 9i totodata pentru a u9ura prin integrarea catre integratorii
mari de plati sau alte solutii digitale Tn favoarea cetajeanului 9i pentru
sprijinul bineTn+eles 9i a economiei locale. va muljumesc frumos.

(

Domnul Presedinte Mlelciu Florin

va muljumesc 91 eu, domnul director general.

Daca cineva dintre colegii no9tri are ceva de spus sau de adaugat,
I-a9 ruga sa ia cuvantul, daca nu, o sa trecem la vot. Muljumesc.

Sunt 11 voturi pentru 9i 1 abjinere.

va rog frumos sa trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Punctul 16 de pe ordinea de zi din 2 iunie, Proiectul de hotarare
privind unele masuri de sporire a gradului de siguranla rutiera in
proximitatea unitalilor de Tnvalamant preuniversitar din municipiul
Bucuresti .
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Raport de la Direc jia Transporturi.

Domnul director Teodorescu va rog sa ne explica+i proiectul.
Multumesc.

Domnul Director Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

Buna ziua, stimati consilieri. Este un proiect care a venit la Directia
Transporturi la initiativa doamnei consilier general Ana Ciceala 9i a9 ruga-
o in primul rand pe dansa sa ne spuna sau sa ia cuvantul, iar eu o vol
sprijini tehnic orice Tntrebare sau orice discu jie referitor la acest proiect.
va multumesc.

(

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Buna ziua. va muljumesc mult. Vi explic foarte pe scurt despre ce
este vorba. Propunerea este ca un perimetrul 9colilor Tn Tnva+amantul
preuniversitar, deci inclusiv Tn ceea ce prive9te gradini+ele, la mai pujin de
300 m de o trecere de pietoni nesemaforizata de intrarea Tn oricare dintre
intrarile Tn acea institu jie de Tnvatamant sa facem treceri supraTnal+ate de
pietoni. La ce se refera acest termen? §ti li acele bumpere care se folosesc
de obicei pentru Tncetinirea vitezei Tn perimetrul 9colilor, s-a constataji ca
ele sunt foarte perene, adica nu sunt foarte rezistente Tn timp, !in Tntre
cateva luni si un an, inclusiv cele de beton. Nu ma refer numai la cele de
plastic. De asemenea, o trecere suprainaljata de pietoni la nivelul
trotuarului iIi permite sa ai pe lalimea benzii respective un spajiu de
traversare pentru persoanele cu dizabilitali, persoanele Tn varsta sau
persoanele cu carucioare de copii, in care sa se simta in siguran@ 9i sa
nu mai trebuiasca de exemplu sa ... trecerea fiind la nivelul trotuarului, sa
traverseze cu greutate sau de asemenea cand ploua, se mai formeaza
acele baI{i in dreptul trecerilor de pietoni, bineTnteles, fiind TrIal jate in felul
pe care I-am descris Tn proiect 9i facilieaza trecerea. Proiectul vine pentru
a suplini nevoia aceasta de o Tmbunatatire a siguranjei rutiere Tn genere,
dar mai ales in perimetrul 9colar, acolo unde se Tntampla foarte multe
accidente inclusiv pe trecerea de pietoni 9i au fost astfel de accidente Tn
municipiul Bucure9ti Tn ultimii ani din pacate 9i s-a dovedit ca acolo unde
au fost facute, cred ca exista doua astfel de treceri de pietoni Tn Bucure9ti
Tn momentul acesta, acolo unde au fost facute astfel de supraTnal+ari,

accidentele s-au redus Ia zero de fapt. Vreau sa vad citez 9i o statistica
foarte proasta pentru Romania, nu numai pentru Bucure9ti. Suntem pe

(
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prirnul Ioc la accidentele fatale rutiere §i media noastra de astfel de
accidente, a +arii noastre este dubla fala de media europeana. Cred ca cu
tolii ne dorim pentru copiii no9tri o mai buna siguranta 9i chiar daca pentru
9oferi, bineTnjeles creeaza un disconfort astfel de treceri 9i 9oferii sunt
parin li 9i cu siguranla 9i ei Tnjeleg aceasta nevoie foarte mare de ... Tntre
oasele fragile ale copiilor 9i ma9ini care sunt in niciun caz facute din oase
fragile. Daca sunt Tntrebari, va raspund cu mare drag. A9 mai mentiona ca
le muljumesc colegilor mei care susjin acest proiect inclusiv de la sectorul
2 §i sectorul 3, Cornel Eftimie si Vali Ciobanu, care au venit cu aceasta
idee catre mine 9i am dezvoltat-o impreuna cu ei. Muljumesc.

(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Buna ziua. Marius Pavel sunt. Am si eu o serie de Tntrebari.

1 ). Cine va implementa acest proiect?

2). A fost facut un estimativ al unei cheltuieli de genul asta?

3). Ce facem cu acele zone prin care trece transportul public local?

Tntradevar este un proiect bun, TI sustin, dar trebuie sa avem si
lamuririle necesare. va multumesc.

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Da. Tnainte sa raspunda domnul director de la Directia Transporturi,
va pot raspunde eu acolo unde 9tiu. in primul rand pentru implementare
in proiectul initial fusese prevazut ca cei care administreaza strazile,

Administra jia Strazilor Tn ceea ce prive9te bulevardele 9i strazile pe care
le au in administrare vor implementa 9i ce care sunt primarii de sector §i
au in administrare strazi secundare si alte bulevarde Tn anumite cazuri,
vor implementa ei. in ceea ce prive9te procesul, a9a cum este el descris
acum pentru acest proiect mai departe, eu am inteles ca va veni
Administratia Strazilor cu o serie de indicatori tehnici si financiari Tn 120
de zile de la adoptarea proiectului 9i Tn acei indicatori bineTnteles dupa ce
iei mapeaza strazile de fapt trecerile de pietoni care se Tncadreaza vom
putea avea 9i un estimativ bugetar pe care TI dezbatem atunci iar pe partea
de mijloace de transport in comun proiectul care este supusa acum votului
prevede faptul ca acolo unde nu incomodeaza mijloacele de transport in
comun 9i se pot realiza astfel de treceri supraTnal+ate, dar poate aduce

(

4



domnul director mai multe detalii fiindca Tntradevar proiectul meu inijial a
fost modificat de catre direc jie.

Domnul Director Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

Buna ziua. in mare nu am ce adaugiri sa fac la ce a spus doamna
consilier general, dar intradevar documentatiile tehnico-economice, a9a
cum se prevad sunt in obligajia de obicei a Administratiei Strazilor sau
administrajiilor domeniilor publice afarente sectoarelor, vor face un studiu
Administratia Strazilor care clar care sa ne spuna unde se preteaza, unde
vor fi eficiente, unde nu sunt eficiente, vor veni pentru supunerea Tn

Consiliul General sau Tn consiliul local, se vor centraliza de catre comisia
tehnica de circula+ie, vor fi supuse avizarii 9i dupa aceea supuse
implementarii.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Nimeni nu mai are alte interventii? Putem vota?

Puteji vota. Domnul §uhan, domnul Hazarian?

Domnul Consilier Hazarian Costin

Nu pot sa votez. Sunt pentru.

( Secretariatul tehnic

Da. O si noam in procesul verbal.

Sunt 11 pentru, cu dumneavoastri 9i 1 abjinere.
Aviz favorabil.

Punctul 17, Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa
a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti de a
hotari cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului
Bucure9ti 9i Municipiul Bucure9ti, in vederea finanjirii in comun a
obiectivului de investijii de interes public local “Pasaj Doamna
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Ghica“, pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului
Bucuresti.

Raport de la Direcjia Generala investi+ii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Acesta este proiectul legat de Trust, in care Doamna Ghica, acel
pasaj se afla la doamna Ghica este strict procedural 9i mai ales ca
Primaria Sectorului 2 vine 9i cu aport financiar, a9a ca din punctul meu de
vedere nu este niciun feI de problema. Muljumesc. Este dezvoltarea
orasului.

(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Marius Pavel sunt. pun o Tntrebare foarte simpli. Cum poate finan+a
o autoritate publica locala un proiect al altei autoritati publice locale?
Beneficiarul lucrarii este Primaria Municipiului Bucure9ti 9i nu Primaria
Municipiul Bucure9ti 9i Primaria Sectorului 2. Sunt foarte curios ce zice
Curtea de Conturi Ia un asemenea proiect. va rnul{urnesc.

Domnul Director General Boqdan $o9oaca – Directia Generala
Invest it ii

Daca-mi permiteji, buna ziua doamnelor 9i domnilor consilieri
generali, Bogdan $o9oaca sunt, de la Direc jia Investijii. Prevederile
acestei hotarari, prin contractul de asociere, consemneaza faptul ca
Finantarea se va face 50 si 50% de la Primaria Sectorului 2 si de la
Primaria Municipiului Bucure9ti, toate documentele care vor fi elaborate,
cu situatiile de lucrari, cu facturile, vor fi avizate de Primaria Municipiului
Bucure9ti, transmise la Sectorul 2 pentru o avizare suplimentara, iar plata
se va face din contul Primariei sectorului 2 'in contul stabilit de comun
acord al Primariei Municipiului Bucure9ti din care se va face plata catre
constructor. Deci investitia Tn sine ramane Tn continuare la Primaria
Municipiului Bucure§ti, nu este transferata Tn administrarea sectorului 2,
iar decontarile se vor face in formula pe care vi-am spus-o. Pot sa spun
ca exista 9i un alt proiect care s-a derulat Tn sistemul acesta, tot cu
Primaria Sectorului 2 Primaria Capitalei 91 cu Voluntari pentru realizarea
pasajului Pipera.

(
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Podul de pe Splai - Mihai Bravu spre Berceni. §i acela a fost derulat
de doua UAT-uri, dar beneficiar a fost fiecare primarie Tn parte, cu cate
jumatate de pod. Aici era Tntrebarea. va muljumesc, domnule §o9oaca.

Domnul Director General Bogdan $o$oaca – Directia Generala
Investitii

$i eu va muljumesc.

( Domnul Presedinte Melciu Florin

sa trecem la vot. Muljumesc.

9 voturi pentru, 2 abjineri.
Aviz favorabil.

Domnul Consilier Milea Dan

Daca-mi permiteji.

Am 9i eu o interven jie pentru domnul director Teodorescu. Profit de
prezenja domnului Teodorescu ca sa lansez 9i eu o Tntrebare sau poate
mai multe. Ce se Tntampla cu acjiunea de creare de parcari Tn centrul
ora9ului de catre Compania de Parking? Daca este supervizata sau
avizata de catre Direc+ia Transporturi? Mai ales ca sunt multe parcari de
re9edinta, care au fost produse in programul acesta. Daca 9tie ceva de
aplicatia “am parcat”, ca am inteles ca este Ia un teR. §i de ce a simtit
nevoia compania de parking sa apeleze Ia un teN atata timp cat eu am
vazut Ia un moment dat in situatiile contabile ca are achizitionari de
milioane de euro de softuri 9i daca putem sa vedem 9i noi contractul cu
“am parcat”?

(

Domnul Director Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Buna ziua. Dupa cum 9tili, Compania Municipala de Parking este o
companie cu personalitate juridica de sine statatoare. Nu am luat la
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cuno9tinta niciodata despre contractul cu “am parcat”. Am vazut 9i eu
acele indicatoare care au aparut. Pot sa va spun ca au aparut destul de
recent Tn sensul ca au cateva luni, practic nu sunt de la Tnceputul
contractului de delegare, deci domnule consilier general, aceasta
Tntrebare trebuie pusa direct directorului de acolo sau chiar noului Consiliu
de Administra{ie. in ceea ce prive9te reglementarea prin avizarea
parcarilor, va pot pune la dispozijie fara nici cea mai mica problema tot ce
a avizat Comisia tehnica de circula jie in acest an pentru Compania
Municipala de Parking, conform anexei pe care o are ata9at la contractul
de delegare.

Domnul Consilier Milea Dan
(

Putem sa vedem 9i noi acest contract de delegare 9i aceste anexe
la care faceji referire?

Domnul Director Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

BineTnjeles. Au fost publice chiar din momentul Tn care s-au aprobat
in Consiliul General, la vremea respectiva. Dar cu mare drag, vi le inaintez
pe mail. Nu e nici cea mai mica problema.

Domnul Consilier Milea Dan

Da. va rog frumos.
(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Chiar va rugam frumos. Poate ca sa fim mai practici poate le puneti
durnneavoastra pe Whats/\pp-ul nostru ca sa fim mai practici 9i sa-I vada
toata lumea 9i a9 mai avea o Tntrebare la dumneavoastra. De fapt o
Tntrebare 9i o rugaminte, domnule director. Am o nelamurire 9i trebuie
rezolvata problema la centrul medical al STB-ului. Ma refer la partea
patrimoniala pentru ca acest centru, 9tiu ca aceasta cladire Tn care T9i

desfa9oara centrul medical STB i-a aparjinut STB-ului, este facuta din
bugetul STB-ului. La un moment dat, in mandatul trecut, printr-un
amendament 9i cred ca chiar colega noastra, doamna Ciceala l-a facut,
aceasta cladire a trecut de la RATB la ASSMB, iar acuma ne aflam Tn
postura Tn care ASSMB ia chirie 10.000 de euro STB-ului, care la randul
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ei ii plate9te ASSMB-ului pe fosta lui cladire. Aici vrea sa vedem exact
cum facem o hotarare de consiliu pentru ca mi se pare de noaptea mintii
ca doua institujii din subordinea primariei sa T9i ia, adica sa se plateasca
bani dintr-o parte in alta nejustificat, mai ales ca acest centru este dedicat
pentru angajatii sau Tn mare parte este dedicat pentru angaja+ii STB-ului.
Aceasta o data. Plus ca convenientul cel mai mare este ca acest centru
nu poate sa acceseze fonduri europene, el nu arata Tn cele mai bune
conditii 9i cum primaria nu are banesc fondurile necesare 9i nici STB-ul nu
sta pe roze, 9tim bine cu to Iii, din punctul meu de vedere ca sa putem
accesa fonduri europene 9i aceasta cladire sa fie de top european 9i sa
putem accesa fondurile, mai ales ca axele se deschid peste o luna de zile,
ar trebui ca acest lucru sa fie facut printr-o hotarare de Consiliu General.
Mul+umesc. Aici, daca doamna Ciceala mai este 91 poate 9tie ea de data
trecuta cum au fost trecute de la STB la ASSMB sau o sa lucrez cu dansa
sa vedem cum ne punem de acord.

(

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Da. Cel mai bine, da. Lucram Tmpreuna. Descalcim pujin cum se
prezinta lucrurile Tn acte fiindca a fost Tntradevar din amintirea mea o
situatie destul de Tncalcita initial si am Tncercat s-o descalcim data trecuta,
dar se pare ca s-au Tntamplat gi alte lucruri care suna gi mie fmi suna total
anapoda.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

TI rog special pe domnul Teodorescu data viitoare sa ne sa ne
creioneze pujin care sunt pa9ii 9i sa ne Tndrurne corect spre a rezolva
aceasta problema. Muljumesc.

Domnul Director Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

BineTnjeles. Voi studia problema atat natura juridica, cat 9i de natura
patrimoniala 9i bineTnjeles, daca doriji, domnule pre9edinte, Tmpreuna cu
doamna consilierului Ciceala, stam Tmpreuna 9i creionam un proiect care
sa fie benefic pentru toata lumea. va mul+umesc.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

va muljumesc 9i dumneavoastra 9i colegilor 9i doamnei Ciceala.

O zi buna!

Pre9edinte,

Melciu FlorII<

Secretar ,

Rau Gabriel

P"
(
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