
Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 25.06.2021, ora 11

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Ciceala
Ana Maria, Covaci Florin, Petrariu Vasile – Luliu, §uhan Valeriu – Nicolae,
Pavel Marius Adrian.

Absen Ii: Nicolaie George, Milea Dan, Militaru Marian catalin, Stoica
loana, Calenjaru Nasi.

§edin ja comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferin R, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.(

Ord inea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale 9edintei de Consiliu
General.

Participa din partea Directiei de Transporturi domnul Director Executiv
Teodorescu Mihai cat si doamna Director General MTndru Monica de la
Direc jia Generala Managemnet proiecte cu finanjare externa.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua. Haideji sa Tncepem.

( Asistent comisie

Punctul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirarepentru
modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
376/20.06.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate
“Achizijionare autobuze electrice necesare imbunatalirii transportului
public de calatori pe 14 trasee in Municipiul Bucure9ti”.

Raport de la Direcjia Transporturi 9i Direcjia Generala Management
proiecte cu finanjare externi .
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Domnul Presedlnte Melciu Florin

Aici vreau sa fac eu un comentariu. Am vorbit si cu domnul Ghitulescu,
am primit acel cred ca am primit 9i acel raport, 9tiu ca el fusese aprobat de
fostul consiliu, apa, ... noi trebuie sa modificam 9i sa aprobam doar prejurile
9i detaliile tehnice care au fost la vremea respectiva discutate. Aici a9 vrea
sa intram pu{in sa detaliem, dar ... sa sa avem o interacjiune Tn discu jie.
Adica sa spunem exact, 9tiu ca este un proiect pe fonduri europene.

Doamna Director General MTndru Monica – Directia Generala
Management proiecte cu finantare externa

(

Sunt 4 proiecte pe fonduri europene ce vizeaza achizijia a 100 de
autobuze electrice. Pana acum au fost derulate doua proceduri de achizijie
care nu s-au finalizat cu atribuirea contractului de furnizare. La prima
procedura, valoarea ofertata a fost mai mare decat valoarea estimata, la a
doua procedura au fost 3 oferte neconforme, motiv pentru care colegii de la
Directia Transporturi au realizat o consultare de piala pentru a vedea daca
cumva la valoarea pe care o aveam noi in studiul de oportunitate, mai putem
achizitiona autobuzele electrice, avand Tn vedere termenul de 2023 pana la
care nou trebuie sa achizijionam 9i sa rambursam sumele. Las Direc jia de
Transporturi sa prezinte rezultatele consultarii pie jei 9i modificarile din
studiu. Muljumesc.

( Domnul Director Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

in urma consultarii piejei, au rezultat mai multe oferte. BineTn+eles ca
faQ de 2018, lucrurile sunt Tntr-o dinamica continua, mai ales pe ce
Tnseamna tehnologia electrica, s-au schimbat foarte multe, inclusiv
tehnologia folosita pentru baterii Tn sine 9i Tmpreuna cu consilierii primarului
general pe mobilitate, s-a elaborat o noua specificajie tehnica pentru care s-
a facut o noua consultare de piala ca sa venim 9i sa cerem exact tehnologia
de ultima ora pentru a fi foarte eficienji pentru municipalitate 9i a rezultat un
pret, o valoare noua estimata pe care o aveji in raportul de specialitate 9i nu
numai. La studiul de oportunitate nu se schimba Tn rest, ci doar actualizam
valoarea estimata 9i caliva parametri tehnici, atat.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Aceasta licita jie sa fie facuta de CMBI?

Domnul Director Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

Nu. Aceasta licitatie se va desfa9ura de catre municipalitatea,
municipiul Bucure9ti prin direcjiile suport ale primarului general.

Domnul Presedinte Melciu Florin
(

Am injeles. Nu 9tiu. Ceilalji colegi au Tntrebari?

Domnul Consilier Rau Gabriel

Gabriel Rau sunt. A9 dori sa Tntreb daca aceasa achizi jie se va face
prin licitajie publica?

Domnul Director Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Da. BineTnjeles. Licita jie deschisa, conform legii 98 a achizijiilor
publice.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Daca nu mai sunt Tntrebari din partea colegilor, propun si trecem la
vot

Pute li vota.

5 voturi pentru 9i 2 abjineri.

Asistent comisie

O sa citesc punctul 6 care o si fie pe ordinea de zi a §edin jei de
consiliu, Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenji obiectivului de investijii “Achizitia a 100 autobuze
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electrice 9i a infrastructurii de incarcare necesara acestora, de catre
Municipiul Bucure9ti“.

Raport Ia feI comun de la Direcjia Transporturi 9i Direcjia Management
proiecte cu finan{are externa.

Doamna Director General MTndru Monica – Direcjia Generala
Management proiecte cu finantare externa

Practic cele doua proiecte sunt corelate ... valoarea investijiei,
indicatorii ageren li cu valoarea din studiul de oportunitate pentru acelea9i
considerente pe care le-am relatat pujin mai devreme atat eu cat 9i colegul
de la Direcjia Transporturi. Fiind o investitie, are ni9te indicatori asociaji 9i
valoarea este actualizata .. .

(

Domnul Consilier Covaci Florin

Am eu o Tntrebare. Este un proiect pe fonduri europene. Ne puteji
spune care e cofinan+area primariei?

Doamna Director General MTndru Monica – Direcjia Generala
Management proiecte cu finantare externa

(

La acest moment, cofinanjarea este de 2%. Per total la acest moment
pe cele 4 proiecte avem 4.449.940,80, la care se adauga valoarea de TVA,
care este cheltuiala neeligibila.

Domnul Presedinte Melciu Florin

cat la suta reprezinta cofinanjarea?

Doamna Director General MTndru Monica – Direcjia Generala
Management proiecte cu finantare externa

Cofinanjarea eligibila este de 2% din valoarea proiectelor. Dar ceea ce
vom suplimenta noi ca urmare a acestei necesitali, va intra pe neeligibil 9i
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vom asigura din buget local sau ... legal constituite, ceea ce poate constitui
un Tmprumut. imprumuturile pentru cofinanjarea proiectelor europene sunt
exceptate de la ... conform legislajiei.

Domnul Consilier Covaci Florin

Deci avem 2%

Doamna Director General MTndru Monica – Directia Generala
Management proiecte cu finanjare externa

r
Acum da. Dar crescand valoarea estimata, suma respectiva va intra

pe neeligibil. Puteam sa contractam imprumut care este exceptat de la
plafoane, fiind pentru cofinanjarea fondurilor europene.

Domnul Consilier Covaci Florin

Dar care este valoarea totala?

Doamna Director General MTndru Monica – Directia Generala
Management proiecte cu finan+are externa

Acum valoarea totala 261.843.723,04
(

Domnul Consilier Covaci Florin

Eu ma refer, cat trebuie sa furnizeze municipalitatea? Deci 2% + T. V.A.

Doamna Director General MTndru Monica – Direc jia Generala
Management proiecte cu finanjare externa

A, 2% + T.V.A. Avem 4.449.940,80 la care se adauga 39 de milioane
343.528
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Domnul Consilier Covaci Florin

O.K. §i banii a9tia sunt prevazuli in buget?

Doamna Director General MTndru Monica – Direcjia Generala
Management proiecte cu finanjare externa

La momentul acesta sunt prevazuli. Dupa ce actualizam indicatorii, va
trebui sa intram cu hotarari de consilii sa actualizam 9i bugetele celor 4 ...

(

Domnul Consilier Covaci Florin

sa suplimentam.

Doamna Director General MITndru Monica – Direcjia Generala
Management proiecte cu finanjare externa

Exact. Dar va fi urmatorul pas dupa ce aproba Consiliul General
actualizarea valorii ... studiului de oportunitate §i respectiv a indicatorilor
tehnico-economici .

Domnul Consilier Petrariu Vasile Luliu

(

Domnule pre§edinte, ma auziji?

Petrariu sunt. imi cer scuze. Pentru ca eu nu o sa pot sa raman, ca am
o problema deosebita 9i vreau nurnai sa precizez ca sunt de acord cu toate
punctele pe ordinea de zi.

Asistent comisie

O sa consemnez Tn procesul verbal votul dumneavoastra.

Domnul Consilier Petrariu Vasile Luliu

Bine. va muljumesc foarte mult.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Doamne ajuta!

Supunem la vot, va rog.

6 voturi cu domnul Petrariu §i 2 ablineri.

O.K. Muljumesc. Urmatorul punct.

(

Domnul Director Teodorescu Mihai

Muljumim.

Asistent comisie

Punctul numarul 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a
hotiri, in condijiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 4 al
Municipiului Bucure9ti cu Ministerul Transporturilor, Societatea de
Transport cu Metroul Bucure9ti METROREX S.A., Consiliul Jude jean
llfov 9i Compania Najionala cai Ferate C.F.R. S.A. in vederea realizarii
in comun a proiectului de utilitate publica privind extinderea
Magistralei M2 Pipera – Berceni Tn zona de sud, dupi §oseaua de
Centura.

(

Raport de la Direcjia Generala Investijii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Din punctul meu de vedere, este un proiect foarte bun pentru atat
pentru capitala, judejul llfov, a9a ca m-am uitat pe el, din punctul meu de
vedere ... frumos. Daca colegii au Tntrebari, rog sa le puna, daca nu, se
supune la vot. Muljumesc.

Puteti vota

7



7 voturi pentru cu domnul Petrariu 9i 1 abjinere.

Punctul 17 pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind
modificarea anexei 3 punctul T37 a Hotararii Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 55/2018 privind aprobarea reorganizarii
Regiei Autonome de Transport R.A. prin schimbarea formei juridice din
regie autonoma in societate pe acjiuni cu denumirea Societatea de
Transport Bucure9ti STB S.A.

Raport de la Directia Patrimoniu.

(
Aici vreau sa detalia Ii, va rog mult de tot. Care este avantajul acestei

transformari sau de ce se face ...?

Asistent comisie

Dori li sa citesc din proiect?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Nu a venit nimeni? O lasam pe data viitorare.

Mu ljumesc.

( Asistent comisie

Deci nu mai votaji punctul 17?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Nu

Asistent comisie

Am injeles.



Ultimul punct de pe ordinea de zi a comisiei, punctul 52 de pe
ordindea de zi a Consiliului General, Proiect de hotirare pentru
modificarea Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
433/28.12.2020 privind desemnarea reprezentanjilor Municipiului
Bucure9ti, prin Consiliul General al Municipiului Bucure9ti, in adunarea
Generala a Acjionarilor a Societalii de Transport Bucure9ti STB S.A.

Raport de la Direc jia Guvernanla corporativa.

Domnul Presedinte Melciu Florin

( Exista cineva de la Direcjia Guvernanla corporativa?

Asistent comisie

Nu. Nu este.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Au fost invitaji?

Asistent comisie

(

Da.

Domnul Consilier Covaci Florin

Domnul Melciu, aicea este schimbarea domnului George Nicolaie din
AGA STB, fostul meu coleg, daca nu ma Tn9el. E un proiect Tn alb, ca sa zic
a9a. Cu puncte puncte. Deci Tn 9edinja de Consiliul General o sa votam
secret numele persoanei desemnate.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Da. $tiu de acest proiect. Ramane ca in 9edinja de marti, locul
domnului George Nicolaie, care 9i-a dat demisia, sa fie alta propunere 9i sa
fie votata Tn 9edinja de Consiliu General. Putem sa-I aprobam.

Asistent comisie

Deci se poate vota, da?

f- Domnul Presedinte Melciu Florin

Da.

Puteji vota.

6 voturi pentru cu domnul Petrariu 9i 2 abjineri.

Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi.

Domnule director, in 9edinja urrnatoare vreau sa ... ordinea de ... cu
acordul colegilor, care este stadiul.. .

( Asistent comisie

Ma scuza li pujin, domnule pre9edinte. Ma auziji? Dori li sa va adresaji
domnului Teodorescu? Domnului director?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da
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Asistent comisie

Din pacate dansul a plecat. Oi-a terminat punctele. A crezut ca
urmeaza ceilalji directori 9i nu a mai stat.

Domnul Presedinte Melciu Florin

O.K. O sa vorbim cu dansul sa vedem exact care este stadiul

proiectului 9i sa venim cu ... pentru implernentarea digitalizarii pe care am
votat-o data trecuta pentru tonajul peste 3,... tone. Asta o data 9i al doilea
lucru, Tmpreuna cu colegii no9tri sa stabilim exact care este forma juridica a
stajiilor care au fost facute pentru STB, cele de ... Acum ele nu sunt
Tnchiriate, nu produc nimic. sa vedem, daca le ducem la Administra jia
Strazilor, daca le ducem ... care este gandirea noastra ... acele stajii ... 9i nu
produc nimic. Deci trebuie sa gasim o formula. Poate data viitoare avem o
discu jie 9i pe tema aceasta.

(

Asistent comisie

Am injeles. Daca este o sa transmit eu cand redactez procesul verbal
sau chiar acum o sa transmit zilete urmatoare o adresa din partea comisiei
catre domnul Teodorescu pe mail. Este O.K.?

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Este foarte bine.

va muljumesc.

Muljumesc tuturor colegilor care au fost prezenji 9i mult succes.

Pre9edinte, Secretar,

Melciu Flo Rau Gabriel
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